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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

ثیداحا و رد  زین  یهلا  يایلوا  و  (ع ) راهطا همئا  .تسا  دنمشزرا  الاو و  رایـسب  هعیـش ، گنهرف  رد  هژیو  هب  مالـسا ، رد  ترایز  هاگیاج 
.دنا هدرمشرب  رئاز  يارب  ار  يرایسب  ياه  شاداپ  قیوشت و  نآ  هب  تبسن  ار  نایعیش  دنا و  هدرک  رما  نادب  یناوارف  ياه  هبطخ 

ببـس ناشیا  ترایز  هدـش و  طورـشم  (ع ) راهطا همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترایز  هب  جـح » مامتا   » تایاور یخرب  رد 
: تسا هدمآ  هأمعبرا  ثیدح  رد  هک  نانچ  .تسا  هدش  هدناوخ  ناسنا  لامک 

اهَّقَح َو َّلَج  َّزَع َو  ُهللا  مُکَمَْزلَا  یتَّلا  ِروبُْقلِاب  اوُِّمتَا  ُْمتِْرُما و  کلذـب  ٌءافَج َو  هَکَْرت  َّنِاَـف  هللا  ْتَیب  یِلا  ُمتْجَرَخ  اِذا  مُکَّجَح  هللا  ِلُوسَِرب  اوُّمتَا 
(1) .اهَْدنِع َقْزِّرلا  اُوُبلْطاَو  اهَترایز 

تـسا ترـضح  نآ  هب  يافج  ناشیا  تراـیز  كرت  اریز  دـینک ؛ ماـمت  ادـخ  لوسر  تراـیز  اـب  ار  دوخ  جـح  کـسانم ، ماـجنا  زا  سپ 
اهنآ ترایز  هداهن و  امـش  هدهع  رب  ار  اهنآ  قح  لاعتم  يادخ  هک  يروبق  ترایز  اب  ار  دوخ  جح  دیا و  هدش  رومأم  نآ  هب  هک  یلاحرد 

.دینک بلط  يزور  قزر و  اهنآ  دزن  دیناسرب و  نایاپ  هب  تسا ) عیقب  هک  (ع ) موصعم همئا  روبق  نامه   ) تسا هتسناد  مزال  امش  رب  ار 

ص 94. ج 10 ، ق ، _ . 1404 ه ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  - 1
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ترایز هرابرد  دوخ  ياه  باتک  رد  هعیـش  گرزب  ياملع  دنا و  هتخادرپ  ترایز  عوضوم  هب  جح  ثحب  لیذ  زین  یمالـسا  نادنمـشناد 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  نانچ  دـنا ، هدرک  لقن  یناوارف  تایاور  ناشیا  ترایز  دـصق  هب  ندرک  ترفاسم  و  ع )  ) موصعم ناماما 

: دومرف هلآ 

(1) .هَبَّتلا َُهلرَفَغ  ینَراز َو  امَّناَکَف  ِتامَْملا  َدَعب  هایَحلا َو  ِیف  يِدالْوَا  ْنِم  ًادحاو  َراز  ْنَم 

هتبلا هدرک و  ترایز  ارم  هک  تسا  نانچ  دنک ، ترایز  مگرم  زا  دـعب  هچ  مندوب و  هدـنز  ماگنه  رد  هچ  ارم  نادـنزرف  زا  یکی  سکره 
.تسا هدش  هدیزرمآ 

مهم زا  یکی  وزج  ار  نآ  دراد و  رارق  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم ، همه  ناج  لد و  رد  رواب ، گنهرف و  کی  ناونع  هب  ترایز  نیاربانب ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نادـناخ  نادـنزرف  زا  یکی  رازم  اجک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دـناد ، یم  دوخ  یگدـنز  ياه  همانرب  نیرت 

زاربا یهلا  هاگـشیپ  رد  دنزادرپ و  یم  شیاین  اعد و  هب  سدقم  ياه  ناکم  نیا  رد  روضح  اب  نایعیـش  .دوش  یم  مدرم  هاگترایز  دـشاب ،
دراو يونعم  يدابع _  لمع  نیا  رب  يرایـسب  يدج  ياه  بیـسآ  يرکف ، ياه  يور  جک  رثا  رب  هتـشذگ ، ياه  لاس  رد  .دننک  یم  زاین 

ناشیدـنا جـک  نافلاخم و  هدافتـسا  ءوس  يارب  یبسانم  تصرف  هدرک و  شودـخم  ار  تراـیز  ساـسا  دراوم  یخرب  رد  هک  تسا  هدـش 
.تسا هدروآ  مهارف 

یبلاطم زین  .تخادرپ  میهاوخ  ترایز  یسانش  بیسآ  هب  ترایز و  بادآ  هب  نآ ، راثآ  هب  ترایز ، هشیر  لصا و  هب  راتـشون ، نیا  رد  ام 
یسررب ار  يزاس  گنهرف  هرابرد 

داینب دهشم ، نیعبات ، هباحص و  ناگرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  نادناخ  ياه  هاگمارآ  ینیسح ، هنوّمک  قازرلادبع  دیس  - 1
.رابخالا عماج  زا : لقن  هب  چ 1 ، ، 1371 سدق ، ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ 
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.دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  ع )  ) راهطا همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تیاضر  ور  شیپ  راتشون  تسا  دیما  .مینک  یم  يواکزاب  و 
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 
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یسانش موهفم  . 1
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ینید رئاعش  میظعت  ترایز و  . 6

تفرعم اب  ترایز  . 7

ع)  ) راهطا همئا  هب  تبسن  يرادافو  راهظا  ترایز ، . 8

یسانش موهفم  . 1

ترایز فلا )

هب یتـقو  نوـچ  دـنیوگ ؛ یم  رئاز  ار  رئاز  تسا و  زیچ  کـی  زا  ینادرگ  يور  يزیچ و  هب  شیارگ  ياـنعم  هب  رْوَز و  هـشیر  زا  تراـیز 
یـسک و تشادـگرزب  هزیگنا  اب  ناسنا  هک  تسا  هدـش  انعم  هنوگ  نیا  فرع  رد   (1) .دوـش یم  نادرگ  يور  ریغ  زا  دور ، یم  تراـیز 

.دروآ يور  يو  هب  يو ، اب  نتفرگ  سنا 

يدام و نایرج  زا  فارحنا  راک ، نیا  هک  تسا  نینچ  دوش ، یم  هدـناوخ  ترایز  ناگرزب  اـیلوا و  تاـقالم  هکنیا  تلع  یخرب ، رظن  رد 
یم ظفح  ار  دوخ  ندوب  مسج  دراد و  روضح  یعیبط  طیحم  رد  هکنآ  لاح  تسا ، یناـحور  ملاـع  هب  هجوت  تعیبط و  ملاـع  زا  لودـع 

(2) .دنک

هب تبسن  هدرک و  ادیپ  يدج  شیارگ  مه  بلق  یـسح ، تکرح  لیم و  رب  نوزفا  نآ  رد  هک  تسا  یلیامت  ینید ، حالطـصا  رد  ترایز 

یبهذم ناکما  هب  فرشت  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 15 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13615/AKS BARNAMEH/#content_note_7_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13615/AKS BARNAMEH/#content_note_7_2
http://www.ghaemiyeh.com


(3) .دشاب هارمه  یحور  سنا  یبلق و  میظعتو  مارکا  اب  زین  هدنوش  ترایز 

گنهرف ب )

ص 36. ج 3 ، ق ، _. . 1404 ه یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، هغللا ، سییاقم  سراف ، نب  دمحا  - 1
«. روز  » هدام ص 260 ، چ 1 ، ق ، _ . 1405ه هرجهلاراد ، مق ، رینملا ، حابصم  یمویفلا ، یلع  نب  دمحم  - 2

ص 305. ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  زا : لقن  هب  ص 19 ، چ 1 ، ، 1382 ءارِسا ، رشن  مق ، نآ ، نیئآ  ترایز و  هفسلف  يداوج ، یضترم  - 3
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زیامت ببـس  روما ، نیا  هب  ناشیا  يدـنب  ياپ  هک  تسا  یماوقا  یعامتجا  ای  يدرف  قالخا  بادآ و  اـهرواب ، اـه ، تنـس  زا  يا  هعومجم 
.تسا صاخ  یهورگ  ای  درف  ياهرواب  هعومجم  گنهرف  ترابع ، رگید  هب  .دوش  یم  لیابق  ماوقا و  رگید  زا  اهنآ 

ترایز تیمها  . 2

ترایز تیمها  . 2

رایـسب ییاوتحم  رت و  هوکـشرپ  رتابیز و  يا  هولج  هعیـش  بتکم  رد  هک  تسا  مالـسا  یـسایس  يدابع _  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  تراـیز 
تماما و ماقم  اب  ار  وا  دـنک ، یم  ترخآ  رفـس  هدامآ  ار  وا  دـناوخ و  یم  ارف  ترخآ  هب  ار  ناسنا  هکنآ  نمـض  تراـیز  .دراد  رتراـبرپ 

.دزومآ یم  رئاز  هب  یگدنز  ياه  هبنج  همه  رد  ار  ناشیا  تعاطا  دزاس و  یم  انشآ  یقیقح  نایاوشیپ  يربهر 

یتقو دنتـسه ، نیمز  يور  ياه  ناسنا  نیرت  حلاص  نیرت و  كاپ  دـنا و  يدـیحوت  ینافرع و  هاگیاج  ياراد  ناراوگرزب  نآ  هکاجنآزا 
ادخ ربمایپ  تسا  لقن  .دـنک  یم  ادـیپ  اهنآ  هب  یکیدزن  حور و  يافـص  یکاپ و  ساسحا  دور ، یم  نابرقم  ناکاپ و  نآ  ترایز  هب  رئاز 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يوس هب  نانچ  ار  دوخ  قلخ  زا  ناکاپ  ياه  لد  هداد و  رارق  تشهب  ياه  هاگیاج  زا  یهاـگیاج  ار  وت  نادـنزرف  ياـهربق  وت و  ربق  ادـخ 
ياهربق ترایز  هب  هتسویپ  دننک و  یم  لّمحت  ار  یجنر  يراوگان و  ره  امش ، ياهربق  ریمعت  امش و  هار  رد  هک  تسا  هداد  شیارگ  امش 

(1) .دننک یم  تدارا  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دنیوج و  یم  برقت  ادخ  هب  هنوگ  نیا  دنور و  یم  امش 

يارب یناوارف  شاداپ  هدرک و  بیغرت  قیوشت و  رایسب  رما  نیا  هب  ع )  ) موصعم ناماما  یهلا ، يایلوا  روبق  ترایز  يالاب  تیمها  لیلد  هب 
، دنا هدرمشرب  ترایز 

صص 120 و 121. ج 97 ، راونالاراحب ، - 1
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زا نداد  مالـس  اب  دنورب ، نانآ  ترایز  هب  دنناوتن  تیب  لها  نارادتـسود  دشاب و  مکاح  هعماج  رد  ناقفخ  طیارـش  رگا  هک  يا  هنوگ  هب 
اضر ماما  زا  نآ ، باوث  و  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ربق  ترایز  هرابرد  راّشب ، نب  نیسح  .دننک  مالعا  نانآ  هب  ار  دوخ  تدارا  رود  هار 
راشب نب  نیـسح  .درک  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترایز  ياپمه  یباوث  دومن و  شرافـس  ترایز  هب  (ع ) ماـما دیـسرپ ، (ع )

( رترود ای  راوید  تشپ  ای   ) ربق تشپ  نامه  زا  : » دومرف ترـضح  .موش  دقرم  رازم و  لخاد  هک  دشن  رّـسیم  میارب  مدیـسرت و  نم  تفگ :
(1) !« نک مالس 

یتحار هب  نایعیـش  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب ، یـسابع  نامکاح  رظن  ریز  تدـش  هب  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ربق  تیاور ، نیا  نومـضم  ربانب 
رب يرایـسب  ثیداحا  هک  نانچ  دننک ، میکحت  شیوخ  ماما  اب  ار  دوخ  دنویپ  دیاب  نایعیـش  لاح  نیا  اب  .دنورب  ترایز  هب  دنتـسناوت  یمن 

مالـس ماـما  ربـق  فرط  هب  يور  دـیورب و  ماـب  يـالاب  راوشد ، ناـتیارب  نتفر  تراـیز  دوـب و  رود  ناـتهار  رگا  هک  دراد  تلـالد  رما  نیا 
(2) .دیهدب

یم قیوشت  (ع ) همئا صلاخ  ناتـسود  ایلوا و  ترایز  هب  (ع ) قداص ماما  دشابن ، نکمم  (ع ) همئا ياهربق  ترایز  هجو  چیه  هب  رگا  یتح 
رد رئاز  روضح  دراد و  رتشیب  یگدنزاس  ع )  ) موصعم ناماما  دوخ  ترایز  دنچره  ؛(3)  درب یم  ار  (ع ) همئا ترایز  باوث  رئاز  و  دنک ،

.دشخب یم  تّوق  ار  مسج  الج و  ار  حور  ناشیا ، دقرم  رانک 

ندوب تسود  میرح  رد  ترایز ،

ندومزآ ار  یقشاع  ترایز ،

ندوتس ار  تبحم  ترایز ،

صص 545 و546. ج 14 ، ق ، _ . 1409 ه تیبلا ، لآ  مق ، يدلج ،) هعومجم 30   ) هعیشلا لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  - 1
ص 493. ج 14 ، ق ، _ . 1409 ه تیبلا ، لآ  مق ، يدلج ،) هعومجم 30   ) هعیشلا لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  - 2

ص 354. ج 71 ، راونالاراحب ، - 3
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ندوب قشع  يانشآ  ترایز ،

ندرک لصو  ار  لد  لصف  ترایز ،

ندرک هیرگ  بلق و  هب  نداد  افص 

ادـخ ربمایپ  تسا ، شرافـس  دروم  زین  ربمایپ  نادـنزرف  رگید  ناگداز و  ماما  هکلب  تسا ، هدـشن  شرافـس  (ع ) همئا ترایز  هب  اهنت  هتبلا 
ارم متافو  زا  دـعب  سکره  دومرف : نینچمه   (1)« .تسا بحتـسم  ناشترایز  بجاو و  مشاه  ینب  تداـیع  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ع)  ) یلع هکره  تسا و  هدرک  ترایز  ارم  ایوگ  دنک ، ترایز  ار  همطاف  هکره  تسا و  هدرک  ترایز  متایح  رد  ارم  ایوگ  دنک ، ترایز 
تسا و هدرک  ترایز  ار  یلع  ایوگ  دـنک ، ترایز  ار  نیـسح  نسح و  هکره  تسا و  هدرک  تراـیز  ار  همطاـف  اـیوگ  دـنک ، تراـیز  ار 

(2) .تسا هدرک  ترایز  ار  ود  نآ  ایوگ  دنک ، ترایز  ار  نیسح  نسح و  دالوا  هّیرذ و  هکره 

ترایز هچخیرات  . 3

ترایز هچخیرات  . 3

نآ و لکـش  اـهنت  دراد و  دوـجو  ناـیدا  همه  رد  تراـیز ، موـهفم  لـصا  دوـش ، یم  تشادرب  ناـیدا  یلاـمجا  یـسررب  زا  هـچنآ  رباـنب 
یمومع و يرما  تشادساپ ، مارتحا و  ناونع  هب  سدقم  ياه  ناکم  رد  روضح  یلو  دـنک ، یم  قرف  دـنوش  یم  ترایز  هک  یـصاخشا 
تفر و یم  دـحا  يادهـش  ياهربق  ترایز  هب  هراومه  ربمایپ  هک  ددرگ  یم  زاب  مالـسا  ردـص  هب  مالـسا  رد  تراـیز   (3) .تسا یناهج 

(4) .دش یم  عیقب  راپسهر  نانمؤم ، روبق  ترایز  يارب  هتسویپ 

ار ربمایپ  ربق  ترایز  رمع  نایاپ  ات  س )  ) همطاف ترـضح  .دراد  دوجو  تراـیز  هب  يا  هژیو  ماـمتها  مه  ع )  ) تیب لـها  یلمع  هریـس  رد 
هب هتسویپ  درکن و  كرت 

ص 79. ج2 ، ق ، _ . 1408ه تیبلا ، لآ  مق ، يدلج ،) هعومجم 18  ، ) لئاسولا كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  - 1
صص 182 و 183. ج 10 ، ق ، _ . 1408ه تیبلا ، لآ  مق ، يدلج ،) هعومجم 18  ، ) لئاسولا كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  - 2

ص 5. ش 98 ، رئاز ، هیرشن  رگید ،» نایدا  اه و  ندمت  رد  ترایز  ، » یلالج اضرمالغ  - 3
صص 832 و 890. ج 3 ، چ 4 ، ق ، _ . 1404 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، افولا ، ءافو  يدوهمس ، دمحا  نب  یلع  - 4
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درک و یم  اعد  دناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد  دراذگ و  یم  نآ  رب  یگنـس  درک و  یم  يزاسزاب  ار  نآو  تفر  یم  ع )  ) هزمح ربق  ترایز 
(1) .تسیرگ یم 

ره بورغ  ماگنه  زین  ع )  ) نیـسح ماما   (2) .درک یم  ترایز  ار  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ربق  هتفه  ره  ع )  ) یلع ماـما 
(3) .درک یم  ترایز  ار  (ع ) یبتجم نسح  ماما  شردارب  رازم  هعمج 

یم همزمز  هنوگ  نیا  تسیرگ و  یم  داتـسیا و  یم  ربق  راـنک  رد  تفر و  یم  (ع ) یلع ناـنمؤمریما ، دـقرم  تراـیز  هب  ع )  ) داجـس ماـما 
(4) .داهن یم  ربق  يور  ار  شیاه  هنوگ  سپس  .هتاکرب » هللا و  همحر  نینمؤملاریما و  ای  کیلع  مالسلا  : » درک

: دیوگ یم  تنس ، لها  ياملع  زا  یناکوش ،

ار نآ  دنتفر و  یم  هنیدـم  هب  ربمایپ  ترایز  دـصق  هب  نآ  زا  سپ  دـندمآ ، یم  هکم ) هب   ) جـح کسانم  ماجنا  يارب  هک  یناسک  هراومه 
(5) .درک یمن  راکنا  ار  يراک  نینچ  سک  چیه  دنتسناد و  یم  لامعا  لضفا 

: دسیون یم  یلح  سیردا  نبا 

تروص رد  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  گرزب  ياه  تدابع  دیکأت و  دروم  ياه  تنـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـقرم  ترایز 
(6) .دیایب ترایز  هب  راب  کی  رمع  تدم  رد  لقادح  ای  راب  کی  یلاس  ای  راب  کی  یهام  ای  هعمج  ره  رد  ناکما 

ص 932. ج 3 ، چ 4 ، ق ، _ . 1404 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، افولا ، ءافو  يدوهمس ، دمحا  نب  یلع  - 1
ص 100. همدقم ، ج  چ 1 ، ق ، _ . 1425 ه دامتعا ، مق ، (ع ،) نیموصعملا تارایز  هعوسوم  (ع ،) يداهلا مامالا  هسسؤم  - 2

ص 101. همدقم ، ج  (ع ،) نیموصعملا تارایز  هعوسوم  ص 150 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، - 3
ص 102. همدقم ، ج  (ع ،) نیموصعملا تارایز  هعوسوم  ص 395 ؛ ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4

ص 97. ج 5 ، راطوالا ، لین  زا : لقن  هب  ص 106 ، همدقم ، ج  (ع ،) نیموصعملا تارایز  هعوسوم  - 5
ص 654. ج 1 ، رئارسلا ، زا : لقن  هب  ص 112 ، همدقم ، ج  (ع ،) نیموصعملا تارایز  هعوسوم  - 6
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هدش تیاور  یتح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ربق  ترایز  تلیـضف  رب  دنراد  رظن  قافتا  ناناملـسم  : » دسیون یم  زین  دیفم  خـیش 
(1) «. تسا هدرک  افج  ناشیا  هب  دنکن ، ترایز  ار  ربمایپ  دمع  يور  زا  دروآ و  اج  هب  جح  هک  یسک  تسا 

دزادرپ و یم  البرک  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  بادآ  تلیـضف و  ناـیب  هب  دوخ  باـتک  زا  یطوسبم  لـصف  رد  یعفاـش  هللادـبع  خـیش 
(2) .دنک یم  یقلت  حیحص  ار  اهنآ  تسا و  هدرک  لقن  هدش ، هدید  مرح  نآ  زا  هک  ار  ییاه  هزجعم  زا  یشخب 

ناقـشاع و هاگترایز  ناشرازم  دـنا و  هتـشاد  هجوت  ایلوا  تشادـگرزب  هب  نایعیـش  هژیو  هب  ناناملـسم  همه  خـیرات ، راذـگ  رد  نیاربانب ،
.تسا هدوب  ناگتخابلد 

تیب لها  ترایز  هفسلف  . 4

تیب لها  ترایز  هفسلف  . 4

، ربمایپ نادناخ  یتسود  تبحم و  .تسا  مالـسا  نآرق و  اب  دنویپ  ترتع ، اب  دنویپ  تسا و  قح  هب  يرادافو  هناشن  تیب ، لها  هب  يرادافو 
.تسا رادم  نیا  رد  نتفرگ  رارق  ترایز ، تسا و  ترضح  نآ  تلاسر  رجا 

اب نامیپ  دـیدجت  ناشیاه ، فدـه  نداد  همادا  ناشهار ، زا  يوریپ  ربمایپ و  نادـناخ  دنمـشزرا  ـالاو و  ماـقم  هب  مارتحا  هناـشن  تراـیز ،
.تسا نانآ  میلاعت  گنهرف و  هرطاخ و  دای و  مان و  نتشاد  هگن  هدنز  ناشتیالو ، هب  يرادافو  نانآ ، تماما 

زین خـیرات و  ناگدـننک  لوحتم  حلـصم ، نیرفآ ، شقن  زاس ، گنهرف  هتـسیاش ، ياه  ناسنا  درکدای  تشاد و  یمارگ  میرکت ، میظعت ، »
ترطف رد  هشیر  تسا و  تالامک  اه و  یکین  هب  ناسنا  تدارا  قشع و  تبحم ، همزال  گرم  زا  سپ  اهنآ  دای  ماـن و  نتـشاد  هگن  هدـنز 

(3) «. دراد یمدآ 

ص 130. هراتخملا ، لوصفلا  زا : لقن  هب  ص 111 ، (ع ،) نیموصعملا تارایز  هعوسوم  - 1
.100 صص 75 _  چ 2 ، ق ، 1363ه . _ یضرلا ، تاروشنم  مق ، فارشالا ، ّبحب  فاحتالا  یعفاش ، هللادبع  خیش  - 2

صص 17 و 18. ج 1 ، چ 1 ، ، 1383 ءارسا ، رشن  مق ، نابرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - 3
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(1) .تسین تبحم  زج  يزیچ  نید  هکارچ  دشاب ؛ رئاز  يراد  نید  هناشن  ینورد و  تبحم  هقالع و  زا  يدامن  دناوت  یم  ترایز 

طابترا نیا  زین  تلحر  زا  سپ  دـندمآ ، یم  ناشیا  رـضحم  هب  یهلا  ترفغم  تمحر و  بلط  يارب  مدرم  ربماـیپ  یگدـنز  هرود  رد  رگا 
: میناوخ یم  ناشیا  ترایز  رد  هک  نانچ  دراد ، همادا 

.ًادِهاش (2) ِهللا  َدنِع  کلِذب  یل  ْنُکَف  ًاّیَح  َِکتَمْرُحَک  ًاْتیَم  ِکتَمْرُح  َّنَا  ًاملاَع  ِکتوَم  دَعب  ُکتْدَصَق  دَقَف  ًاّیَح  َکْقِْحُلا  َْمل  ِذا  َو 

زا دعب  امش  هب  نداهن  مارتحا  هک  مراد  داقتعاو  مدرک  امـش  ترایز  دصق  نونکا  مدشن ، امـش  رادید  هب  قفوم  امـش  تایح  نامز  رد  رگا 
.شاب دهاش  نم  لاوحا  رب  ادخ  دزن  سپ  تسا ، ناتتایح  نامز  دننام  گرم ،

زا نم  وگب  یبْرُْقلا ؛ ِیف  هّدَوَْملا  ّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » تسا هفیرـش  هیآ  نیا  هب  لمع  ترایز ، یلـصا  هفـسلف  نخـس ، رگید  هب 
(23 يروش : «. ) مهاوخ یمن  مدوخ  نادنواشیوخ  یتسود  زج  یشاداپ  امش 

: دیوگ یم  هللا ، هظفح  تجهب ، هللا  تیآ 

.دنرظان اج  ره  رد  اهنآ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  تجح  ترـضح  رادید  اهنآ و  تاقالم  هلزنم  هب  (ع ) همئا دـهاشم  ترایز 
(3) .تسا هدرک  ترایز  ار  همهو  هدش  هجوتم  نانآ  همه  هب  هک  تسا  نآ  دننام  دوش ، هجوتم  اهنآ  زا  یکی  هب  ناسنا  هاگره 

ادخ اب  طابترا  داجیا  رد  یترایز  نکاما  شقن  . 5

ادخ اب  طابترا  داجیا  رد  یترایز  نکاما  شقن  . 5

نامیااب ياه  ناسنا  زا  گرزب  يادخ  ور ، نیازا  .دناسر  یم  لامک  هب  ار  ناسنا  نآ ، يونعم  ياضف  كرد  یترایز و  نکاما  رد  روضح 
: دنروآ مهارف  بابسا  هلیسو و  دوخ  يارب  شهاگرد ، هب  ندش  کیدزن  يارب  هک  تسا  هتساوخ 

ص 171. ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ُنیِّدلا ،» َوُه  ُّبُْحلا  ُّبُْحلا َو  َوُه  ُنیّدلَا  ....ّبحلا  الا  نیّدلا  له  (: » (ع رقاب ماما  - 1
ص 162. ج 97 ، راونالاراحب ، - 2

ص 37. چ 2 ، ، 1384 نیدلا ، باهش  مق ، ترایز ، هشوت  هر  يربکا ، دومحم  - 3
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(35 هدئام :  ) .َهَلیسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َهّللا َو  اوُّقتا  اُونَمآ  َنیّذلا  اَهّیَأ  ای 

.دییوجب وا  هب  برقت  يارب  يا  هلیسو  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: تسا هدمآ  هلیسو »  » هملک ریسفت  رد 

هب دناوت  یم  ماقم  نآ  هلیسو  هب  ناشیا  دراد و  شیوخ  يادخ  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یماقم  زا  ترابع  هلیـسو 
یـضعب رد  هک  نانچمه  دنوش ، یم  قحلم  ناشیا  هب  شتما  زا  ناحلاص  نانآ  زا  دعب  شنیرهاط و  لآ  دیوج و  برقت  راگدرورپ  هاگرد 

یم ربمایپ )  ) وا نماد  هب  تسد  ام  دنز و  یم  شراگدرورپ  نماد  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا 
(1) .دینز یم  ام  نماد  هب  تسد  نایعیش )  ) امش مینز و 

َو  » تسا هداد  رارق  شا  يدونـشخ  تشهب  دوخ و  يوس  هب  يزیوآ  تسد  هلیـسو و  ار  شیاـیلوا  دـنوادخ  میناوخ  یم  هبدـن  ياـعد  رد 
«. ِکناوْضِر یِلا  هَلیسَْولا  َکَیِلا َو  هعَیرَّْذلا  مُهَْتلَعَج 

: تسا هدمآ  (ع ) یلع نانمؤمریما ، ترایز  رد  و 

ُمَرکَا ٍّیتِاَم َو  ْریَخ  َْتنَا  هَراز َو  هاـتَا و  نَِمل  ُّقَح  ٍّیتأـم  ّلُـک  یَلَع  کـِلوسَر و  یخَا  ِربَق  هراـیِزب  َکـَیِلا  ٌبِّرقتم  َكُرئاز  كُدـبَع َو  مُهّللا 
.روُزَم (2)

هب هدش و  دراو  ینابزیم  رب  هک  یـسکره  رب  موش و  یم  کیدزن  وت  هب  تربمایپ ، مردارب ، ربق  ترایز  هطـساو  هب  ماوت  رئاز  هدنب و  ایادـخ 
.یتسه هدش  ترایز  نیرت  تمارک  اب  نیرتهب و  وت  تسا و  یّقح  هدمآ  شترایز 

عقاو رد  دـنک ، ترایز  مگرم  زا  سپ  هچ  تاـیح و  رد  هچ  ارم  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ور ، نیا  زا 
(3) «. تسا هدرک  ترایز  ار  ادخ 

ص 546. ج 5 ، یمالسا ، تاراشتنا  مق ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسحدمحم  - 1
ص 353. ج 2 ، ق ، _ . 1410 ه هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، رمع  نب  دمحم  رفعج  یبا  - 2

ص 3. ج 4 ، راونالاراحب ، - 3
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يادخ هژیو  تیانع  لومشم  دندوب و  راگدرورپ  برقم  ناگدنب  ع )  ) راهطا همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکاجنآزا  نیاربانب 
هار هتبلا  دوش و  یم  ادـخ  هب  یکیدزن  بجوم  تلحر ، زا  سپ  هچ  تاـیح و  رد  هچ  ناـشیا  هب  لـسوت  لاـصتا و  دـنراد ، رارق  اـتمه  یب 

.تسا هدوب  زاب  شنیرفآ  زاغآ  زا  ناشیا ، هب  لسوت 

: دیامرف یم  هراب  نیارد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

تـسار بناج  رد  درک و  هاگن  یهلا  شرع  هب  مدآ  دیمد ، شندـب  رد  حور  دـیرفآ و  ار  ع )  ) مدآ ترـضح  لاعتم  يادـخ  هک  یماگنه 
ایآ اراگدرورپ ! : » تفگ دندوب ، هدجـس  لاح  رد  یخرب  عوکر و  لاح  رد  نانآ  زا  یـضعب  هک  دید  ار  ینارون  تروص  جنپ  یهلا  شرع 
جنپ ناشیا  دش : باطخ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  رفن  جنپ  نیا  سپ  تفگ : هن ، دش : باطخ  يا ؟ هدیرفآ  نم  لکش  هب  ار  یـسک  نم  زا  لبق 
عیفش ار  ناشیا  وش و  لسوتم  نت  جنپ  نیا  هب  يراد ، نم  شیپ  يا  هتـساوخ  تجاح و  هاگره  مدآ ! يا  ... (1) .دنشاب یم  وت  لسن  زا  رفن 

!« هد رارق 

.دش دهاوخ  كاله  دنک ، فّلخت  سکره  تفای و  دـهاوخ  تاجن  دوش ، راوس  سکره  میتسه ، تاجن  یتشک  ام  : » دومرف ربمایپ  سپس 
(2) «. دهد رارق  هطساو  هلیسو و  ار  ام  دیاب  دشاب ، هتشاد  يا  هتساوخ  ادخ  دزن  سکره 

مه ناشیا  تلحر  زا  دـعب  هکلب  هدوبن ، ناشیا  تایح  نامز  هب  طوبرم  اـهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب  لـسوت  تسا ، یهیدـب 
: دسیون یم  يدوهمس  .دنراد  هجوت  رما  نیا  هب  ناناملسم 

: درک اعد  نینچ  نیا  دناوخ و  زامن  دمآ و  ربمایپ  ربق  رانک  نامثع  نامز  رد  يراتفرگ  صخش 

ص 311. ص 14 و ج 21 ، ج 15 ، راونالاراحب ، - 1
ص 156. ج 4 ، ق ، _ . 1398 ه هیمالسا ، نارهت ، ناسآ ، ریسفت  ینیمخ ، یفجن  داوجدمحم  - 2
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.یتَجاح (1) َیِضقَت  ْنَا  َّکبَر  یِلا  َِکب  هَّجََوتَا  ّینِا  ُدَّمَحم  ای  ِهَمْحَّرلا ، ِّیبَن  ٍدّمَُحم 9  انِّیبَِنب  کَیِلا  هَّجََوتَا  َُکلَئْسَا َو  یِّنِا  َّمُهّللا 

يا .منک  یم  هجوت  وت  يوس  هب  تمحر ، ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ناـمربمایپ  هلیـسو  هب  منک و  یم  اـضاقت  وت  زا  نم  ایادـخ 
(. دوش لح  ملکشم   ) يزاس هدروآرب  ار  ما  هتساوخ  ات  موش  یم  تراگدرورپ  هجوتم  وت  هلیسو  هب  نم  دمحم !

هدننک هعجارم  صخش  هب  ترضح  داتفا و  قافتا  زین  ربمایپ  نامز  رد  هثداح  نیمه  ریظن  .دش  لح  وا  لکشم  تشذگن و  یهاتوک  تدم 
.دش هدروآرب  شا  هتساوخ  اه  هلمج  نیمه  نتفگ  اب  صخش  تخومآ و  ار  هدش  رکذ  ياه  هلمج 

: تسا هدش  لقن  رعش  تیب  ود  ناشیا  هب  لسوت  تیب و  لها  هرابرد  یعفاش  ماما  زا 

یتَعیرَذ ِّیبَّنلا  ُلآ  »

« یتلیسَو ِْهَیِلا  ْمُه  َو 

.دنتسه ادخ  يوس  هب  نم  هلیسو  ربمایپ  لآ 

ًادغ یِطُعا  مِهب  وجْرَا  »

« یتفیحَص ِنیمیلا  يدَِیب 

(2) .دوش هداد  متسار  تسد  هب  ملمع  همان  تمایق ، يادرف  هک  مراودیما  اهنآ  هلیسو  هب 

: دیوگ یم  یلبنح ، بهذم  ناگرزب  زا  یکی  لالخلا ، یلع  وبا 

یم ار  هچنآ  دـنوادخ  مدـش ، لسوتم  وا  هب  متفر و  رفعج  نب  یـسوم  ربق  ترایز  هب  هکنیا  رگم  داتفین ، قافتا  نم  يارب  یمهم  رما  چـیه 
(3) .تشاذگ نم  رایتخا  رد  یناسآ  هب  متساوخ ،

ص 1373. ج 4 ، افولا ، ءافو  - 1
ص 178. ق ، _ . 1312 ه هینمیملا ، هعبطم  هرهاق ، هقرحملا ، قعاوصلا  یکم ، نب  دمحا  - 2

ص 133. ج 1 ، چ1 ، ق ، _ . 1417 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دادغب ، خیرات  يدادغبلا ، بیطخلا  یلع  نب  دمحا  - 3
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ینید رئاعش  میظعت  ترایز و  . 6

ینید رئاعش  میظعت  ترایز و  . 6

یم هک  تسا  يا  هیآ  هب  لمع  ياه  هار  زا  یکی  یترایز ، نکاما  رد  روضح  تسا و  نید  رئاعـش  میظعت  بجوم  ادـخ ، ياـیلوا  تراـیز 
رد دراد ، گرزب  ار  ادخ  رئاعـش  سکره  و  ادـخ ] ضیارف   ] تسا نیا  ِبُولُْقلا ؛ يَْوقَت  ْنِم  اّهنِإَف  ِهّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َِکلذ َو  : » دـیامرف

(32 جح : «. ) تساه لد  یکاپ  زا  یکاح ]  ] نآ تقیقح ،

انعم نیا  زا  رت  عیسو  ار  روظنم  نارسفم  زا  یخرب  اما  دنا ، هدرک  نایب  جح  کسانم  هیآ ، نیا  رد  ار  رئاعش  زا  روظنم  ریسافت ، زا  يرایـسب 
میظعت دیاب  هک  تسا  یهلا  يایلوا  دوجو  یهلا ، هناشن  راعش و  نیرت  گرزب  نایم ، نیا  رد  دنا و  هتسناد  یهلا  رئاعش  قلطم  دنا و  هتفرگ 

یم وا  نییآ  تمظع  ادخ و  دای  هب  ار  ناسنا  هدش و  دراو  ینید  ياه  همانرب  رد  هچنآ  مامت  : » تسا هدمآ  نینچ  هنومن  ریـسفت  رد  .دنوش 
(1) «. تساه لد  ياوقت  هناشن  نآ ، تشادگرزب  تسا و  یهلا  رئاعش  دزادنا ،

: میناوخ یم  تیاده  ریسفت  رد  و 

تمظع یگرزب و  رب  هک  تسا  ینید  ضیارف  نامه  ادـخ ، رئاعـش  دراد و  تلالد  يزیچ  رب  هک  يا  هناشن  يانعم  هب  هریعـش ، جـح  رئاعش 
هناشن هک  یتسرپاتکی  ياهدامن  رهاظم و  رگید  تعامج و  زامن  هعمج و  زامن  جـح ، بادآ  کـسانم و  دـننام  تسا ، هاوگ  راـگدرورپ 

(2) .تسا

تفرعم اب  ترایز  . 7

تفرعم اب  ترایز  . 7

روضح كرد  دـنیب ، یمن  ماما  رـضحم  رد  ار  دوخ  هک  يرئاز  .تسا  ترایز  لامک  بجوم  هدـنوش ، ترایز  تیعقوم  ماقم و  تخاـنش 
.دنک یم  هدهاشم  لد  مشچ  اب  ار  شماما  رئاز ، لماک ، ترایز  رد  دنک و  یمن 

ص 97. ج 14 ، چ 22 ، ، 1380 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 1
ج چ 1 ، ، 1377 سدق ، ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، مارآ ، دمحا  همجرت : تیاده ، ریسفت  یسردم ، یقتدمحم  دیس  - 2

ص 60. ، 8
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ینیب ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ 

ینیب نآ  تسا  یندیدان  هچنآ 

هب ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  ور ، نیازا  .تسا  كدـنا  رایـسب  ترایز  زا  شا  هرهب  دـنیبب ، ار  مدرم  راوید و  رد ، حیرـض ، طـقف  هک  يرئاز 
.تسا هدش  دیکأت  ادخ  يایلوا  ماما و  هب  رئاز  تفرعم 

دهاوـخن تشهب  دراو  دـشاب ، هتـشادن  یهاـگآ  تخانـش و  اـم  ماـقم  اـم و  زا  هک  سک  نآ  : » تسا لـقن  یثیدـح  رد  ع )  ) یلع ماـما  زا 
نآ دننام  دورب ، شترایز  هب  ع )  ) نیسح ماما  قح  هاگیاج و  هب  تبسن  تخانش  اب  هک  یسک  : » دیامرف یم  زین  ع )  ) قداص ماما   (1)« .دش

(2) «. تسا هدرک  تاقالم  ار  ادخ  شرع ، رد  هک  تسا 

.تسا توافتم  تیب  لها  ماقم  زا  دارفا  تخانش  یهاگآ و  هتبلا 

.یسراف ناملس  دننام  دسر ، یم  (ع ) همئا صاخ  نایعیش  ایلوا و  هجرد  هب  هک  دبای  یم  لماکت  ردق  نآ  تفرعم  یهاگ  فلا )

ناهیقف نامیکح و  افرع ، صوصخم  نیا  دـمهفب ؛ ار  اهنآ  یلاع  جرادـم  تالامک و  طـقف  هک  تسا  ّدـح  نیا  رد  شتفرعم  یهاـگ  ب )
.رگید سکره  هن  تسا 

.دنتسه اراد  دوخ  دادعتسا  هزادنا  هب  کی  ره  يداع  مدرم  ار  ماقم  نیا  تسا ، تماما  هب  رارقا  دح  رد  تفرعم  یهاگ  ج )

.دشخب یم  ناسنا  هب  ار  اهزایتما  نیا  ع )  ) تیب لها  تخانش 

.دهد یم  اوتحم  تلاصا و  شیاه  شالت  لامعا و  اه و  تدابع  هب  کی _ 

.دناسر یم  يرای  دنوادخ  برق  لماکت و  ریسم  رد  ار  ناسنا  ود _

.دزاس یم  رود  يرکف  یتدیقع و  ياه  فارحنا  رد  ندش  راتفرگ  زا  ار  وا  هس _ 

ص 180. ج 1 ، ، 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
ص 77. ج 98 ، راونالاراحب ، - 2
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: دیوگ یم  نینچ  هدنوش  ترایز  تفرعم  ترورض  رد  رصاعم ، هتسجرب  نافراع  زا  یکی  يدابآدیب ، موحرم 

میظعت يا ، هتفر  شترایز  هب  هک  ار  سک  نآ  یهد و  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  ترایز  بادآ  طیارش و  ینک  شالت  هک  تسا  مزال  وت  رب 
تداهش  » ییوگ یم  هک  اجنآ  یشابن ؛ وگغورد  همان  ترایز  ندناوخ  رد  هک  شاب  بظاوم  ...يراد و  هگن  ار  شمرح  تمرح  ییامن و 

زا دنک و  ادـتقا  وا  هب  دسانـشب و  ار  هدـنوش  ترایز  قح  دـیاب  رئاز  يونـش » یم  ارم  نانخـس  ینیب و  یم  ارم  هاگیاج  امـش  هک  مهد  یم 
(1) .دوش تمارک  ضیف و  بحاص  وا  هطساو  هب  دهاوخب  دنوادخ 

هب ناشیا  هاگیاج  ظفح  بدا و  لامک  اب  ار  شیاه  تساوخرد  دـنک و  بدا  تیاعر  رئاز  هک  تسا  نآ  هب  هتـسباو  ماـما  ماـقم  تخاـنش 
.دروآ نابز 

باسح دوخ  شیپ  .دش  مامت  ملوپ  دهشم  رد  فقوت  یتدم  زا  سپ  .مدوب  هتفر  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هب  نالیگ  زا  دیوگ : یم  یصخش 
، مدرک کمک  تساوخرد  ناشیا  زا  متفر و  ع )  ) اضر ترـضح  مرح  هب  مراد ، زاین  لوپ  ناموت  دصناپ  هب  نالیگ  هب  تشگزاب  ات  مدرک 

يربکتم يادـگ  نم  ناج ! اقآ   » مدرک ضرع  متفر و  مرح  هب  هرابود  .دـشن  تفایرد  یباوج  تساوخرد ، نآ  زا  یتدـم  تشذـگ  اب  اما 
اضر ماما  هک  تفگ  مهاوخ  یلو  درک ؛ مهاوخن  تساوخرد  رگید  ییامرفن ، یتیانع  رگا  میوگ  یم  ار  دوخ  جایتحا  مه  راب  نیا  متسه ،

، یتـفگ نخـس  ماـما  روضح  رد  هناروسج  ردـق  نیا  ارچ  : » تفگ دز و  ادـص  ارم  یخیـش  مدـش ، جراـخ  مرح  زا  .تسین » زاوـن  ناـمهم 
مدید بجعت  لامک  اب  مدوشگ ، ار  تکاپ  مدمآ و  هناخ  هب  داد ، نم  هب  یتکاپ  سپس  یشاب »! خاتـسگ  بدا و  یب  نینچ  تسین  هتـسیاش 

ماما  (2) .تسا هدوب  یکدوخن  یلعنسح  موحرم  خیش ، نآ  هک  مدیمهف  اهدعب  .تسا  نآ  رد  ناموت  دصناپ  هک 

ص 9. ش 146 ، يوضر ، سدق  ناتسآ  رئاز ، هیرشن  - 1
صص 37 و 38. ترایز ، هشوت  هر  - 2
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(1) «. تسا مدرم  يارب  ادخ  تجح  ماما ، دنادب  هک  تسا  نآ  تخانش  : » دومرف ماما  تخانش  هرابرد  ع )  ) داوج

: دیوگ یم  س ،)  ) هموصعم ترضح  مرح  لوئسم  ینیمخ ، يدوعسم  هللا  تیآ 

ای تسا : هتـشون  مرح  رتفد  رد  ناشیا  دوش ، یم  فّرـشم  ترایز  هب  دـیآ و  یم  نارکمج  مق و  هب  هک  تاقوا  یهاگ  يربهر  مظعم  ماقم 
(2) .منک یم  یهاوخرذع  میآ  یم  ترایز  هب  مک  هکنیا  زا  هموصعم ، همطاف 

: دومرف یم  هللا ) هظفح   ) تجهب هللا  تیآ 

یم تمیزع  دهـشم  هب  ترایز  دـصق  هب  رطاق  رتش و  اب  هتـشذگ  نارود  رد  نازرواشک  زا  یهورگ  ناجیلد ) فارطا   ) بساج هقطنم  رد 
اب بساج ، هب  دورو  يادـتبا  رد  .دـندرگ  یم  زاب  دوخ  نطو  هب  یتدـم  زا  سپ  دـنوش و  یم  فّرـشم  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هب  دـننک و 
هب رایـسب  تقـشم  اب  دشک و  یم  شود  هب  هفولع  زا  يا  هتـشپ  زور ، طسو  مرگ  ياوه  رد  هک  دـنوش  یم  هجاوم  لحم  لها  زا  يدرمریپ 
نک اهر  ار  ایند  تمحز  درمریپ  يا  هک  دنزادرپ  یم  يو  شنزرس  هب  دننیب ، یم  تیعضو  نیا  اب  ار  وا  هک  دهـشم  نارئاز  .دور  یم  هناخ 

دیاشگ یم  نخس  هب  نابز  لد ، كاپ  اما  هتسخ  درمریپ  .دننک  یم  خیبوت  ار  وا  نانخس  نیا  اب  و  نکرفس ، دهشم  هب  هدش  مه  راب  کی  و 
یفرح هچ  نیا  درمریپ ! : » دنیوگ یم  هن ؟ ای  دیتفرگ  ار  ناتمالس  باوج  ایآ  دیدرک ، مالس  دیتفر و  اقآ  ترایز  هب  هک  امـش  دیوگ  یم  و 

دنیب و یم  ار  ام  درادن ، هدرم  هدنز و  ماما  : » دیوگ یم  درمریپ  دهد »؟ باوج  ار  ام  مالـس  هک  تسا  هدـنز  اقآ  رگم  ینز ؟ یم  هک  تسا 
یم ینک »؟ تفایرد  ار  اقآ  مالـس  باوج  یناوت  یم  وت  : » دنیوگ یم  نانآ  .دوش » یمن  هفرط  کی  هک  ترایز  دونـش ، یم  ار  ام  نانخس 

دنونش یم  تحارص  هب  همهو  متشه » ماما  ای  کیلع  مالسلا   » دیوگ یم  دیامن و  یم  دهشم  تمـس  هب  يور  اج  نامه  زا  و  هلب ، : » دیوگ
اب درمریپ  نآ  هب  هک 

ص 37. ج 99 ، راونالاراحب ، - 1
ص 34. ترایز ، هشوت  هر  - 2

یبهذم ناکما  هب  فرشت  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13615/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13615/AKS BARNAMEH/#content_note_20_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:21

، درمریپ یگتـسکش  لد  هب  تبـسن  دنـشک و  یم  تلاجخ  یگمه  بیترت ، نیدب  و  نالف » ياقآ  مالـسلا  مکیلع  و   » دوش یم  باطخ  مان 
(1) .دنوش یم  نامیشپ 

ع)  ) راهطا همئا  هب  تبسن  يرادافو  راهظا  ترایز ، . 8

ع)  ) راهطا همئا  هب  تبسن  يرادافو  راهظا  ترایز ، . 8

ِتفرعم اب  هناقاتشم و  ترایز  دهع ، لآ  هب  يرادافو  لامک  هک  دنراد  يدهعت  نامیپ و  (ع ) موصعم ناماما  زا  کیره  هب  تبـسن  نایعیش 
: دومرف ع )  ) اضر ماما  .تسا  ناراوگرزب  نآ  ِروبق 

مِهتَرایِز ِیف  هَبْغَر  مُهَراز  نِمف  مه  ِروُبق  هرایِز  ِءادَالا  نُسح  ِدهَعلِاب َو  ِءافَولا  ِمامَت  ْنِم  َّنِا  ِهتَعیـش و  ِهئایلْوَا و  ٍُقنُع  یف  ًادهع  ٍماما  ّلُِکل  َّنَا 
(2) .هَمایقلا َموَی  مُهَئافُش  مُهتَِّمئَا  ناک  هیف  اُوبِغَر  اِمب  ًاقیدْصَت  َو 

.دور یم  رامش  هب  هفیظو  يادا  نسح  دهع و  هب  يافو  قیداصم  زا  ناشروبق ، ترایز  دراد و  يدهع  شنایعیش  ناتـسود و  رب  یماما  ره 
.دوب دنهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  ناشیا  دورب ، ناشیا  ترایز  هب  لیم  تبغر و  يور  زا  هک  یسک  نیاربانب ،

: تسا ریز  تاکن  رگنایب  ثیدح  نیا 

لالب هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تضهن  يوگ  نخـس  .تساوشیپ  ادـتقم و  هب  دـهعت  يرادافو و  هناشن  ماما ، ربق  ترایز  فلا )
ماگنه ایآ  تسا ، ییافج  هچ  نیا  لالب ، يا  دیوگ « : یم  وا  هب  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  ار  ربمایپ  ماش ، رد  شتماقا  نارود  رد  یـشبح ،

رد تسا ، هدـش  یفرعم  ناشیا  رب  يافج  ربمایپ ، رهطم  ربق  تراـیز  كرت  اـیؤر ، نیا  رد  ییاـیب »؟ نم  تراـیز  هب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ 
.دوب دهاوخ  دهع  هب  يافو  ناشیا  ترایز  هجیتن ،

ص 19. ش 145 ، رئاز ، هیرشن  - 1
هرضحی نم ال  ص 396 ، چ2 ، ، 1377 يدازآ ، عولط  نارهت ، ینارهت ، ینهذ  داوجدـمحم  همجرت : تاراـیزلا ، لـماک  هیولوق ، نبا  - 2

ص 577. ج 2 ، هیقفلا ،
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«. مهترایز یف  هبغر  « ؛ دشاب هدنوش  ترایز  هب  یبلق  قشع  قوش و  تبغر ، اب  هارمه  دیاب  ترایز  ب )

نآ هار  رد  هدوب و  وا  هقالع  دروم  هتـشاد و  تبغر  نآ  هب  هدنوش  ترایز  هک  دشاب  ییاهزیچ  هب  یبلق  قیدصت  اب  هارمه  دیاب  ترایز  ج )
(1) .تسا هدرک  يراکادف 

صص 29 و 30. ج 1 ، نابرقم ، يانف  بدا  - 1
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فّرشت راثآ  مود : لصف 

هراشا

فّرشت راثآ  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

ییایند راثآ  .1

يورخا راثآ  . 2

ییایند راثآ  .1

هراشا

ییایند راثآ  .1

اه لصف  ریز 

تالکشم عفر  فلا )

رمع لوط  يزور و  شیازفا  ب )

يرامیب درد و  يافش  ج )

حور شمارآ  د )

دنوادخ هب  برقت  ه )_

ع)  ) تیب لها  یتسود  تبحم و  شیازفا  و )

تالکشم عفر  فلا )

تالکشم عفر  فلا )

.تسا يدام  ياه  تجاح  ندش  هدروآرب  تالکشم و  عفر  یترایز ، نکاما  هب  فّرشت  ياه  تکرب  اه و  هدیاف  زا  یکی 
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زا هچنآ  دزاس و  یم  هدروآرب  ار  شیاه  هتساوخ  لاعتم  دنوادخ  دنک ، ترایز  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یـسک  : » دومرف ع )  ) قداص ماما 
(1) «. دنک یم  تیافک  وا  رب  تسوا ، دوصقم  ایند 

: دومرف نینچمه 

، ما هدنب  : » دیامرف یم  وا  هب  باطخ  لاعتم  يادخ  دیسر ، اجنآ  هب  هک  یماگنه  ...دور  یم  ع )  ) یلع نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
هدروآرب ات  هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  مهدـب و  وت  هب  ات  نک  بلط  نم  زا  .منک  تتباجا  ات  ناوخب  ارم  .منک  یم  اـطع  وت  هب  هاوخب ، نم  زا 

(2) «. مزاس

رازه تسیب  .دـیهدب » وا  هب  تسه  نم  هناخ  رد  هچره  : » دومرف ناشیا  تفر ، ع )  ) نسح ماما  هناخ  هب  يدـنمزاین ، رطاخ  هب  یبرع  يزور 
ام : » دومرف ماـما  مروآ ؟ ناـبز  هب  ار  مزاـین  اـت  یتـساوخ  یمن  نم ! ياـقآ  تفگ : یبارعا  .دـنداد  وا  هب  ار  همه  هک  دوـب  هناـخ  رد  مهرد 

دیما و هراومه  میراد و  ناوارف  ششخب  هک  میتسه  یمدرم 

ص 416. تارایزلا ، لماک  - 1

ص 432. تارایزلا ، لماک  - 2
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یم ار  هدـننک  تساوـخرد  يوربآ  شزرا  نوـچ  میــشخب ؛ یم  دـهاوخب ، اـم  زا  یــسک  هـکنآ  زا  شیپ  مـینک و  یم  هدروآرب  ار  وزرآ 
(1) «. میناد

: دسیون یم  قودص  موحرم 

رـسالاب فرط  هب  یخلب  درم  همان  ترایز  ندـناوخ  زا  سپ  .دـش  فّرـشم  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هب  دوخ  مالغ  اـب  خـلب  یلاـها  زا  يدرم 
ناش هدجـس  دـنداتفا و  هدجـس  هب  زامن  زا  سپ  دنداتـسیا و  زامن  هب  ود  ره  تفر و  ماما  ربق  ياپ  نییاـپ  فرط  هب  مـالغ  تفر و  حـیرض 

، هلب تفگ : منک ؟ دازآ  ار  وت  یهاوـخ  یم  تفگ : دز و  ادـص  ار  شمـالغ  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  رتدوز  یخلب  درم  .دـش  ینـالوط 
هک منک  یم  تنامـض  مدوخ  مدروآرد و  وت  دـقع  هب  هیرهم  رادـقم  نیا  اب  مدرک و  دازآ  زین  ار  زینک  نـالف  مدرک و  دازآ  ار  وت  تفگ :

داتفا و هیرگ  هب  مالغ  .مریگ  یم  دـهاش  رما  نیا  رب  ار  اضر  ماما  مدرک و  ناتنادـنزرف  امـش و  فقو  ینیمز  هعطق  مهدـب و  ار  شا  هیرهم 
(2) .تخاس ققحم  ار  شتجاح  يدوز  نیا  هب  ربق ، نیا  بحاص  تسا و  هدرک  ار  اه  تساوخرد  نیمه  اه  هدجس  رد  هک  درک  دای  مسق 

رمع لوط  يزور و  شیازفا  ب )

رمع لوط  يزور و  شیازفا  ب )

نب نیسح  ربق  ترایز  هب  ار  ام  نایعیش  : » دومرف ع )  ) رقاب ماما  .تسا  رمع  ندش  ینالوط  يزور و  شیازفا  ترایز ، يویند  راثآ  زا  یکی 
ترایز هب  رـصحنم  رثا  نیا  هتبلا   (3) «. دـنک یم  ینالوط  ار  رمع  دایز و  ار  يزور  قزر و  ترـضح ، نآ  ترایز  نوچ  دـینک ؛ رما  یلع 

.درادربرد ار  راثآ  نیمه  زین  (ع ) راهطا همئا  زا  کیره  ترایز  هکلب  تسین ، ع )  ) نیسح ماما 

ص 506. ج 1 ، چ 2 ، ، 1373 ریبکریما ، نارهت ، ماما ، هدزاود  یگدنز  ینیسحلا ، فورعم  مشاه  - 1
«. تیاکح رد  تیاده   » رازفالا مرن  زا : لقن  هب  ص 151 ، (ع ،) اضر ماما  هداز ، فلخ  ریم  - 2

صص 393 و 394. تارایزلا ، لماک  - 3
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يرامیب درد و  يافش  ج )

يرامیب درد و  يافش  ج )

هب يور  هدرک و  دیما  عطق  اج  همه  زا  هک  تسا  ییاه  ناسنا  هجوت  زکرم  (ع ،) موصعم نایاوشیپ  دقرم  صوصخ  هب  یترایز  ياه  ناکم 
ِفهَک و  ِمرَْکلا ...  َلوُُصا  َو  هوبُّنلا ...  تیب  لـها  اـی  مُکیلَع  ُمـالَّسلا  : » میناوخ یم  هریبـک  هعماـج  تراـیز  رد  .دـنا  هدروآ  ناـشیا  يوس 

ياه هشیر  (ع ) همئا روبزم  هلمج  رد  هکنیا  ّرس  .دیتسه » مدرم  هاگهانپ  تمارک و  ياه  هشیر  هک  ربمایپ  تیب  لها  امش  رب  مالـس  يرَْولا ؛
هب ناشیا  هطـساو  هب  يونعم ، يدام و  زا  معا  یتسه  ماظن  رد  دوجوم  تاکرب  تاریخ و  ماـمت  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدـش  یفرعم  تمارک 

(1) .دسر یم  مدرم 

زا  (2)« .دروآ یم  هانپ  ام  هب  هک  میتسه  یـسکره  يارب  هانپ  ام  : » تشون نومـش  نب  نسح  نب  دـمحم  همان  باوج  رد  ع )  ) قداـص ماـما 
لها هریـس  رد  .دـنراد  یم  رب  لسوت  اعد و  هب  تسد  دـنروآ و  یم  هانپ  ناشیا  هب  دـیما  عطق  زا  سپ  ای  رما  يادـتبا  رد  ناراـمیب  ور ، نیا 

: دیوگ یم  يرفعج  مشاهوبا  .دندش  یم  لسوتم  شیوخ  دادجا  هب  درک ، یم  يور  نانآ  هب  يرامیب  هاگره  تسا  هدمآ  زین  ع )  ) تیب

يارب ات  تسرفب   (3)« ینیسح رئاح   » هب ار  ام  ناتـسود  زا  یـسک  مشاهوبا ! : » دومرف متفر ، شدزن  هب  دوب  رامیب  (ع ) يداه ماما  هک  ینامز 
زا متشاذگ و  نایم  رد  يو  اب  ار  عوضوم  مدروخرب ، لالب  نب  یلع  هب  منک ، ادیپ  ار  یـسک  ات  مدمآ  نوریب  نم  .دنک » اعد  نم  يافـش ) )
یم ماجنا  منک و  یم  تعاطا  لد  ناج و  اب  : » تفگ لالب  نب  یلع  .دنک  اعد  ع )  ) يداه ماما  يافش  يارب  دورب و  البرک  هب  متـساوخ  وا 

بانج نآ  ياعد  دـشاب و  یم  ریاح  رد  هک  تسا  یـسک  هلزنم  هب  ناشیا  اریز  دنتـسه ؛ رترب  لضفا  ریاح  زا  ناشدوخ  ناـشیا  یلو  مهد ،
، مدرک ضرع  ع )  ) يداه ماما  تمدـخ  ار  لالب  نب  یلع  هتفگ  نم  .تسا  لضفا  رئاـح ، رد  ناـشیا  يارب  نم  ياـعد  زا  ناـشدوخ  يارب 

هک دراد  ییاه  هاگیاج  عاقب و  لاعتم  دنوادخ  : »... دومرف ترضح 

ص 202. ج 1 ، نابرقم ، يانف  بدا  - 1
ص 299. ج 5 ، راونالاراحب ، - 2

.دنیوگ یم  ینیسح » ریاح   » ار دبنگ  ریز  نیسح و  ماما  حیرض  فارطا  دودحم  - 3
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(1) «. تسا عضاوم  نیا  هلمج  زا  ریاح ، دیامرف و  باجتسم  ار  هدننک  اعد  ياعد  ات  دوش  هدناوخ  وا )  ) اه هاگیاج  نآ  رد  دهاوخ  یم 

ع)  ) اضر ماما  ترایز  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  ره  : » دومرف یم  تجهب ) هللا  تیآو  ییابطابط  همالع  ِداتسا   ) یـضاق اقآ  یلع  دیـس  موحرم 
«. دوش یم  هدروآرب  شتجاح  هس  دورب ،

ناشیا تیانع  دروم  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هب  ناتفّرـشت  نیتسخن  رد  امـش  ایآ  مدیـسرپ ، ناشیا  زا  نم  دیوگ : یم  یـضاق  موحرم  دنزرف 
نم يارب  نتفر  هار  هک  ییاج  ات  دیشک ، لوط  لاس  هد  يرامیب  نیا  مدوب و  سرقن  يرامیب  هب  التبم  نم  تفگ : ناشیا  هن ؟ ای  دیدش  عقاو 
مرح هب  يرامیب  عضوم  نامسناپ  مامحتسا و  تهج  دهـشم ، هب  دورو  ماگنه  متفر ...  یم  هار  اصع  رب  هیکت  اب  دوب و  هدش  راوشد  رایـسب 

یلصا لماع  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  و  دش ، جراخ  مخز  لحم  زا  هک  مدش  لاغز  لثم  یگنر  هایس  هیام  هجوتم  نامسناپ  ماگنه  .متفر 
تسین و نم  ياهاپ  رد  يدرد  چیه  مدش  هجوتم  مداد ، ناکت  ار  میاهاپ  نوچ  دش و  نم  دوبهب  ببـس  نآ  ندـش  جراخ  دوب و  اهاپ  درد 

(2) «. متسناد ع )  ) اضر ماما  تامارک  زا  ار  نآ  مرادن و  اصع  هب  یجایتحا  دنتسه و  ملاس  میاهاپ 

مرح و  ع )  ) اضر ماما  مرح  رد  سپ  .دـنبای  یم  افـش  دـنروآ ، یم  هانپ  افـش  بلط  يارب  ع )  ) تیب لـها  مرح  هب  هک  یناـسک  زا  يرایـسب 
یسررب و ار  نتفای  افـش  زا  سپ  شیپ و  ياه  قافتا  همه  هک  دراد  صاصتخا  ناگتفایافـش  هب  يا  هژیو  شخب  س )  ) هموصعم ترـضح 

.دننک یم  تبث 

ص 831. تارایزلا ، لماک  - 1
ص 19. ش 145 ، رئاز ، هیرشن  - 2
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حور شمارآ  د )

حور شمارآ  د )

.تساه لد  شخب  مارآ  ترایز  .دنک  یم  يونعم  یحور و  شمارآ  ساسحا  دور ، یم  ناماما  ترایز  هب  ناسنا  یتقو 

، دنک یمن  ترایز  ار  نآ  ینیگهودنا  چیه  هک  نیسح ) ماما   ) تسا يربق  امش  فارطا  رد  : » دومرف راسی  نب  لیـضف  هب  ع )  ) قداص ماما 
(1) «. دزاس یم  هدروآرب  ار  شتجاح  فرطرب و  ار  شهودنا  نزح و  یلاعت  قح  هکنآ  رگم 

ترایز اب  دـناشوپ ، یم  دوخ  ناـسک  نیرت  کـیدزن  زا  هک  ار  یتالکـشم  رارـسا و  یـشوپ ، هدرپ  نودـب  صولخ و  لاـمک  اـب  رئاز  رگا 
وا طاشن  ناوت و  دبای و  یم  نامرد  یحور  ياهدرد  زا  تسا  یهلا  هاگرد  برقم  عیفـش و  وا  هک  دنک  نیقی  دراذگب و  نایم  رد  هدنوش 

قیفوت يزیزع  ترایز  هب  ناسنا  یتقو   » .دـنناد یم  شمارآ  يارب  رثؤم  شالت  ار  ترایز  ناسانـش ، ناور  ساـسا  نیا  رب  .دوش  یم  رتشیب 
یلجت وا  نتـسیرگ  اریز  تسا ؛ ترایز  تسخن  ماگ  هیرگ ، کشا و  دریگ و  یم  ریثأت  سدـقم  ناکم  نآ  یناحور  ياضف  زا  دـبای ، یم 

شمارآ هب  هک  تسا  نتـسیرگ  نزح و  تلاح  ندرک  ادیپ  تدابع ، ترایز و  هرهب  نیرتمک  دـندقتعم  افرع  .تسا  ساسحا  کی  یعیبط 
(2) «. دماجنا یم  یگدنز  زا  يدنماضر  و 

یم بیبط  دزن  دوخ  يرامیب  عفر  يارب  سک  ره  تسا ، دمحم  لآ  يافـشلاراد  ع )  ) اضر ماما  رهطم  مرح  : » دومرف یم  ییابطابط  همالع 
یم تراشب  یثیدـح  رد  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   (3)« .تسابطالا بیبط  مه  اضر  ماـما  دور ،

: دهد

ص 552. تارایزلا ، لماک  - 1
.1384 تیامح ، هیرشن  ترایز ،» یسانش  ناور  ، » یلیلخ يدهم  - 2

ص 132. لد ، لها  دیشروخ  يوضر ، لالج  دیس  - 3
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یلاعت يادخ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  ترایز  ار  وا  ینیگهودنا  چـیه  دوش ، یم  نفد  ناسارخ  رد  ع ))  ) اضر ماما   ) نم نت  هراپ  يدوز  هب 
(1) .دشخب یم  ار  شهانگ  لاعتم  يادخ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  ترایز  ار  وا  يراکهانگ  چیه  دنک و  یم  فرطرب  ار  شهودنا 

دنوادخ هب  برقت  ه )_

دنوادخ هب  برقت  ه )_

ادخ هب  یکیدزن  يونعم و  دشر  لماع  هتـسیاش و  تافـص  بسک  هنیمز  تسا ، دنوادخ  صلاخ  ناگدنب  اب  نامیپ  دیدجت  نوچ  ترایز 
هزیگنا دـنک ، یم  ور  وگلا  نآ  هب  یبلق  هجوت  اب  دریگ و  یم  رارق  لـماک  ناـسنا  ربارب  رد  راـکهنگ  ناـسنا  تراـیز ، رد  یتقو  .دوش  یم 

یهار ادخ ، يایلوا  هب  برقت  نیاربانب ، .دوش  یم  وا  لامک  برقت و  بجوم  دناشک و  یم  راگدرورپ  يونعم  برق  هب  ار  وا  یبای ، لامک 
.تسا دنوادخ  هب  برقت  يارب 

زا ریخلاوبا  دیعس  وبا  .مینک » یم  ادیپ  برقت  ادخ  هب  امش  هطـساو  هب  هَیِلا ؛ ْمُِکب  ُبِّرَِقتُم  : » میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  هک  نانچ 
، دننک یم  ادیپ  يرتدایز  يافص  اه  نهذ  ماگنه  نیا  رد  : » داد خساپ  نینچ  ناشیا  دیسرپ و  ترایز  هرابرد  انیس ، یلعوبا  سییرلا ، خیش 

(2) «. دنوش یم  دنوادخ  هب  یکیدزن  ثعاب  دننک و  یم  هولج  يرتدیدش  زکرمت  اب  اه  هرطاخ 

ع)  ) تیب لها  یتسود  تبحم و  شیازفا  و )

ع)  ) تیب لها  یتسود  تبحم و  شیازفا  و )

شترایز رد  رئاز  .دروآ  یم  دـجو  هب  ار  وا  دوش و  یم  رئاز  لد  رد  تبحم  شیازفا  ببـس  يونعم ، طابترا  يرارقرب  مرح و  رد  روضح 
نتم ندناوخ  اب 

ص 553. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 583 ؛  ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
ص 148. چ 1 ، ، 1371 یمالسا ، گنهرف  رشن  نارهت ، ترایز ، یثدحم ، داوج  - 2
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دـبای و یمرد  ار  هدـنوش  تراـیز  نیرفآ  تداعـس  شخب و  تاـجن  شـالت  و  یناـبرهم ، يراوگرزب ، شدوـجو  همه  اـب  هماـن ، تراـیز 
، هجیتن رد  .دـمهف  یم  نورد  قامعا  زا  يراگتـسر ، دـصقم  يراکتـسرد و  لزنم  هب  ناسنا  ندـناسر  يارب  ار  اـهنآ  هناـقداص  تامدـخ 

تما هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ياـه  یناـبرهم  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ  .دوش  یم  رتـشیب  شبلق  رد  ناراوـگرزب  نآ  تبحم 
: دیامرف یم  شیوخ 

(128 هبوت : ) .ٌمیحَر ٌفُؤَر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل 

زوس لد  نانمؤم  هب  تبسن  صیرح و  امش  تیاده )  ) هب تسا  راوشد  امش  شجنر  شیارب  هک  دمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امش  يارب  ًاعطق 
.تسا نابرهم  و 

، لامک هب  نانآ  ندـناسر  يارب  دـندوب و  نابرهم  دوخ  نایعیـش  ناوریپ و  اب  اهنآ  همه  دـنا و  هدـش  قلخ  يدـحاو  رون  زا  ع )  ) ناموصعم
دوخ یگتسباو  ههبج  هاگیاج و  ترایز ، نتم  هناقشاع  منرت  هب  ندرپس  ناج  شوگ  مرح و  رد  دوخ  روضح  اب  رئاز  .دنا  هدیشوک  رایسب 

رد تشاد  روضح  هدنوش  ترایز  تایح  نامز  رد  رگا  هکنیا  دـبای و  یمرد  یعامتجا  یقالخا و  یـسایس ، يداقتعا ، يرکف ، رظن  زا  ار 
(1) .درک یم  دربن  یناسک  هچ  اب  یناسک و  هچ  رانک  اجک ،

يورخا راثآ  . 2

هراشا

يورخا راثآ  . 2

اه لصف  ریز 

یتشهب ياه  تمعن  فلا )

تیب لها  تعافش  ب )

ناهانگ شزرمآ  ج )

باذع زا  ینمیا  د )

تمایق زور  تشحو  ساره و  زا  ینمیا  ه )_

طارص زا  نتشذگ  و )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یگیاسمه  ز )
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یتشهب ياه  تمعن  فلا )

یتشهب ياه  تمعن  فلا )

حور و تسا و  نیگآرطع  رایسب  ناشیا  هاگراب  رب  مکاح  ياضف  دنتسه و  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  زاتمم  یماقم  ياراد  یهلا  يایلوا 
زا دـبای ، یم  ار  نآ  رد  روضح  قـیفوت  هک  یناـسنا  تسا و  تشهب  زا  يا  هعطق  اـه  ناـکم  نیا  زا  کـی  ره  .دزاـس  یم  افـصاب  ار  ناـج 

تـسا لقن  .تسا  یتشهب  ياه  تمعن  زا  يدنم  هرهب  اه  شاداپ  نیا  زا  یکی  .دوش  یم  دـنم  هرهب  يرایـسب  يونعم  يدام و  ياه  شاداپ 
ماما زا  یصخش 

ص 64. ج 1 ، نابرقم ، يانف  بدا  - 1
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؟ تسیچ دور  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تراـیز  هب  تراـیز ، دـصق  هب  هزیگنا و  اـب  هک  یـسک  شاداـپ  دیـسرپ : ع )  ) داوج
(1) «. تسوا يارب  تشهب  : » دومرف ترضح 

تشهب شلزنم  تنوکس و  لحم  دراد  تسود  هک  یـسک  : » دومرف هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  ای  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  زین  ریـصب  وبا 
قوش لیلد  هب  هک  یسک  .تسه  ع )  ) یلع نب  نیسح  مولظم ، : » دومرف تسیک ؟ مولظم  مدیـسرپ : .دنکن » كرت  ار  مولظم  ترایز  دشاب ،

ترایز ار  ع )  ) نیسح ماما  (ع ) یلع نانمؤمریما ، هب  ّبح  و  س )  ) همطاف هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تبحم  ترـضح و  نآ  هب 
باـسح رد  زونه  مدرم  هک  یلاـحرد  دوـش ، اذـغ  مه  ناراوـگرزب  نآ  اـب  هک  دـناشن  یم  یتـشهب  ياـه  هرفـس  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ،

(2) «. دنتسه

تیب لها  تعافش  ب )

تیب لها  تعافش  ب )

یکی .دیآرب  قح  نآ  يادا  ددصرد  ادخ  ّیلو  نآ  دوش  یم  بجوم  دنک و  یم  داجیا  ار  یقح  دور ، یم  ادخ  ّیلو  رادید  هب  رئاز  یتقو 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .تسا  تعافش  رد  دوش ، یم  يادا  قح  نیا  هک  ییاهاج  زا 

ارم هک  یـسک  درک و  مهاوخ  افج  وا  هب  تمایق  رد  زین  نم  دنکن ، ترایز  هنیدم  رد  ارم  سپـس  دورب  هکم  هب  جح  لامعا  يارب  سکره 
(3) .ددرگ یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دوش ، دنم  هرهب  نم  تعافش  زا  هک  یسک  دوش و  یم  شبیصن  نم  تعافش  دنک ، ترایز 

ناهانگ شزرمآ  ج )

ناهانگ شزرمآ  ج )

زا دنـسپان  راثآ  نیا  ندودز  ینعی  هانگ  شزرمآ  دوش و  یم  ناسنا  تراسج  یگدرم و  لد  حور ، یگریت  بلق ، تواـسق  بجوم  هاـنگ 
راکهانگ و حور 

ص 11. تارایزلا ، لماک  - 1
صص 246 و 247. تارایزلا ، لماک  - 2

ص 148. رازملا ، باتک  ص 16 ، تارایزلا ، لماک  - 3
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رد تسا و  یهلا  ترفغم  تمحر و  زاـس  هنیمز  یهلا  ناـبرقم  هاگـشیپ  رد  روـضح  تراـیز و  وا ، بـلق  زا  اـه  شیـالآ  ندرک  فرطرب 
.دوش یم  هدودز  وا  حور  ناج و  زا  هانگ  ءوس  راب  نایز  ياه  هنیمز  راثآ و  هجیتن ،

لاعتم دنوادخ  دشاب ، فراع  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاحرد  دورب  (ع ) نیسح ربق  ترایز  هب  هک  یسک  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 
(1) «. دشخب یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ 

: دومرف نینچمه 

! مدنزرف دومرف : تسیچ ؟ دنک  ترایز  ار  امش  هک  یسک  شاداپ  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  زا  (ع ) نیـسح ماما 
تمایق زور  ار  وا  هک  تسا  لاعتم  يادخ  رب  دنک ، ترایز  ار  تردپ  ای  گرم ، زا  دعب  ای  تایح  نامز  رد  دنک  ترایز  ار  نم  هک  یسک 

(2) .دناهرب هانگ  زا  ار  وا  دنک و  ترایز 

باذع زا  ینمیا  د )

باذع زا  ینمیا  د )

راثآ و تسادـخ ، مشخ  ناشمـشخ  ادـخ و  تبحم  ناشّبح  تسادـخ ، تعاطا  ناشتعاطا  تسادـخ ؛ برق  ناشبرق  هک  یناسک  تراـیز 
.تسا رئاز  يارب  باذع  تبوقع و  زا  ینمیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یناوارف  تاکرب 

یم زاـب  اـهنآ  هب  ندیـسر  زا  ار  مـنهج  شتآ  دـنک و  یم  مارکا  ار  ع )  ) نیـسح ربـق  نارئاز  لاـعتم  دـنوادخ  : » دوـمرف (ع ) قداـص ماـما 
(3) «. دراد

: دیامرف یم  زین  رگید  ثیدح  رد 

دنک ترایز  مگرم  زا  دعب  ای  تایح  لاح  رد  ارم  هک  یسک  دومرف : ع )  ) نیسح ماما  شسرپ  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
(4) .مناهرب شهانگ  باذع  زا  ار  وا  ات  مورب  شترایز  هب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  مزال  نم  رب  دیایب ، تردارب  وت و  ترایز  هب  ای 

ص 454. تارایزلا ، لماک  - 1

ص 114. تارایزلا ، لماک  - 2

ص 114. تارایزلا ، لماک  - 3
ص 7. تارایزلا ، لماک  - 4
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تمایق زور  تشحو  ساره و  زا  ینمیا  ه )_

تمایق زور  تشحو  ساره و  زا  ینمیا  ه )_

تفأر و درب و  یم  الاب  ار  وا  یحور  شیاجنگ  دوش ، یم  رئاز  يونعم  لماکت  ببـس  وا  ربق  رانک  رد  روضح  لماک و  ناـسنا  اـب  طاـبترا 
ناشیا ترایز  هب  سکره  ع ،)  ) تیب لها  هریـس  رد  یـسانشردق  یگژیو  دوجو  لیلد  هب  نینچمه  .دروآ  یم  تسد  هب  ار  یهلا  تمحر 
تشهد تاظحل  نآ  رد  تشحو  سرت و  زا  ینمیا  یهلا و  هجوت  زا  يدنم  هرهب  هیام  دوخ ، نیا  دیآ و  یمرب  ناربج  ددص  رد  دور ، یم 
تمایق زور  دنک ، ترایز  ار  منادنزرف  زا  یکی  ای  نم  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دوش  یم  تمایق  زور  زیگنا 

(1) «. مناهر یم  زور  نآ  ياه  تشحو  زا  ار  يو  میآ و  یم  وا  ترایز  هب 

طارص زا  نتشذگ  و )

طارص زا  نتشذگ  و )

يرایـسب زا  يدـنم  هرهب  نادـناخ ، نیا  اـب  طاـبترا  دریذـپ و  یم  تروص  ع )  ) تیب لـها  هدارا  لوـط  رد  راـگدرورپ و  نذا  هب  يرما  ره 
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  اهزایتما  اه و  تمعن 

: دومرف شناتسود  زا  یکی  هب  هک  مدینش  مردپ  زا  دومرف : ع )  ) قداص ماما 

زا يا  هتـشرف  هک  یلاـحرد  ددرگ ، یمرب  تشهب  رد  شهاـگیاج  هب  رثوک  ضوـح  زا  نتـشگ  باریـس  زا  سپ  ع ...)  ) نیـسح ماـما  رئاز 
هب درذگب و  نآ  يور  زا  ات  دنک  ارادم  وا  اب  دـیایب و  نییاپ  يو  يارب  دـنک  یم  رما  طارـص  هب  هک  تسوا  اب  (ع ) یلع نانمؤمریما ، يوس 
هک تسا  يا  هداتـسرف  وا  اـب  زین  دـنک و  رذـگ  نآ  زا  يو  اـت  دـناسرن  وا  هب  ار  شـشزوس  ترارح و  هک  دـهد  یم  ناـمرف  منهج  شتآ 

(2) .تسا هداتسرف  ار  نآ  (ع ) یلع نانمؤمریما ،

صص 8 و 9. تارایزلا ، لماک  - 1
ص 398. تارایزلا ، لماک  - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یگیاسمه  ز )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یگیاسمه  ز )

اهنآ راوج  رد  رگید  يارس  رد  هک  دهد  یم  ار  زایتما  نیا  رئاز  هب  ناراوگرزب ، نآ  هاگراب  هب  یبای  فرش  و  ع )  ) تیب لها  ترایز  قوش 
زور دنک ، ترایز  ارم  مگرم  زا  سپ  ای  تایح  لاح  رد  هک  یـسک  : » تسا لقن  هراب  نیارد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  .دـشاب 

(1) «. دوب دهاوخ  نم  یگیاسمه  رد  تمایق 

ص 17. تارایزلا ، لماک  - 1
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فّرشت بادآ  موس : لصف 

هراشا

فّرشت بادآ  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

فّرشت زا  شیپ  بادآ  . 1

فّرشت ماگنه  بادآ  . 2

فّرشت زا  سپ  بادآ  . 3

فّرشت زا  شیپ  بادآ  . 1

هراشا

فّرشت زا  شیپ  بادآ  . 1

اه لصف  ریز 

فّرشت زا  شیپ  یحور  یگدامآ  فلا )

ادخ ياضر  صالخا و  ب )

ترایز قوش  ج )

تمیزع زا  شیپ  اعد  زامن و  د )

لالح هشوت  داز و  ه )_

ادخ رکذ  دای و  و )

فّرشت زا  شیپ  یحور  یگدامآ  فلا )

فّرشت زا  شیپ  یحور  یگدامآ  فلا )
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یهلا هاگرد  برقم  هک  تسا  یـسک  هدش  توعد  نامهم و  وا  .دـنک  هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  یترایز  ياه  ناکم  رد  روضح  زا  شیپ  رئاز 
.دنک ادیپ  روضح  یگتسیاش  حور ، مسج و  تراهط  اب  لماک و  یگدامآ  اب  دیاب  نیاربانب ، .تسا 

یمدق یهن  نورب  رگ  سوه  بالجنم  ز 

درک یناوت  ایربک  مرح  رد  لوزن 

: دیامرف یم  ع )  ) رقاب دمحم  ماما 

يرابدرب درادب ؛ زاب  هانگ  زا  ار  وا  هک  ییاوقت  عرو و  دشابن : تلـصخ  هس  ياراد  هک  یـسک  دنک  یم  جـح )  ) رفـس نیا  گنهآ  هنوگچ 
(1) .دوخ نارفس  مه  اب  وکین  ترشاعم  و  دنک ؛ هبلغ  دوخ  بضغ  مشخ و  رب  نآ  هلیسو  هب  هک 

ادخ ياضر  صالخا و  ب )

ادخ ياضر  صالخا و  ب )

لاعتم دنوادخ  .دورن  ترایز  هب  ییامندوخ  ایر و  دصق  هب  دشاب و  وا  هب  ندش  کیدزن  راگدرورپ و  يدونـشخ  بلج  دیاب  رئاز  فدـه 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد 

ص 28. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 1
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، دنا هدییارگ  دیحوت  هب  هک  یلاحرد  دنتسرپب و  ار  ادخ  هکنیا  زج  دندوب  هتفاین  نامرف  و  َنیِّدلا ؛ َُهل  َنیِصلُْخم  َهّللا  اوُُدبْعَِیل  ّالِإ  اوُِرمُأ  ام  «َو 
(5 هنیب : «. ) دننک صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید 

يا یـصلاخان  ره  زا  رود  هب  صالخا و  هزیگنا  اب  دیاب  ور  نیا  زا  تسوا ، صاخ  ناگدنب  ترایز  دنوادخ ، تدابع  ياه  هنومن  زا  یکی 
: دیوگ یم  نینچ  ترایز  رد  صالخا  هرابرد  طایخ  یلعبجر  خیش  .دشاب 

زا یکی  رد  .درک  دهاوخ  يرگید  ییاریذپ  رئاز  نآ  زا  ماما  دشابن ، رظن  رد  ادخ  ياضر  زج  میوش و  فّرشم  ترایز  هب  ادخ  يارب  رگا 
(1) .تسین فصو  لباق  هک  دومن  یتیانع  نانچ  ع ))  ) اضر  ) ترضح متشادن  يرظن  ادخ  ياضر  زج  مدش ، فّرشم  هک  اهرفس 

دُرپِس ادوس  رس  ام  اب  هک  نآ 

درگن اج  رگد  هک  قیال  تسین 

سوه ینیبود ز  نییآ  تسه 

سب دشاب و  یکی  قشع  هلبق 

ترایز قوش  ج )

ترایز قوش  ج )

ییالاو رایـسب  شاداپ  نیاربانب  دـهد ، یم  شیازفا  ار  رفـس  ياه  یتخـس  لمحت  درب و  یم  الاب  ار  تفرعم  ادـخ  ّیلو  ترایز  هب  قاـیتشا 
ادهـشلا دیـس  رظن ]  ] مچرپ ریز  تمایق  زور  دورب ، ع )  ) ادهـشلادیس ترایز  هب  قایتشا  اب  هک  یـسک  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  .دراد 

(2) «. ددرگ نکاس  شیوخ  ماقم  رد  دوش و  تشهب  لخاد  ات  تسا  (ع )

تمیزع زا  شیپ  اعد  زامن و  د )

تمیزع زا  شیپ  اعد  زامن و  د )

هک تسادـخ  رکذ  نیرت  یلاع  زامن  .تسا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناسنا  یگدـنب  زا  يا  هولج  اتکی و  قلاخ  اب  طاـبترا  هار  نیرتهب  زاـمن 
نطاب و يافص  بجوم 

صص 193و 194. چ 1 ، ، 1378 ثیدحلاراد ، مق ، تبحم ، يایمیک  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
ص 18. ج 98 ، راونالاراحب ، - 2
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، دسرب یهلا  برقت  هب  قیرط  نآ  زا  دشاب و  هتشاد  قیمع  یطابترا  شترایز  رد  دناوتب  هکنآ  يارب  رئاز  .دوش  یم  ناور  حور و  ینـشور 
: دناوخب ار  اعد  نیا  دتسرفب و  تاولص  وا  لآ  ربمایپ و  رب  دناوخب و  یسرکلا  تیآ  سپس  دنک ، زاغآ  زامن  اب  ار  شرفس  عورش 

َِبئاغلا اّنِم و  َدـهاشلا  ْظَفحا  َّمهّللا  یلمَع ، هَِمتاخ  یتَرِخآ و  َياـینُد و  ینید و  یلاـم و  یلْهَا َو  یـسْفَن َو  هَعاّـسلا  َکُعِدوَتْـسَا  یِّنِا  َّمُهّللا 
(1) .ِکلضَف ِکتِیفاع و  ْنِم  اِنب  ام  رِّیَُغت  کتَمِْعن و ال  انَُبلْسَت  َّمهّللا ال  َكِراوَج ، یف  اْنلَعْجا  َّمُهّللا  ءاّنَع 

لالح هشوت  داز و  ه )_

لالح هشوت  داز و  ه )_

یم هراب  نیارد  ع )  ) رقابدـمحم ماـما  .دوش  هارمه  مارح  لـعف  اـب  دـیابن  دـنوادخ  ّیلو  هاگـشیپ  رد  روضح  تامدـقم  هک  تسا  یهیدـب 
: دیامرف

هار زا  ار  یلام  هک  یـسک  تسین : هتفریذـپ  زیچ  راـهچ  رد  دـمآرد  نآ  ندرک  هنیزه  دروآ ، تسد  هب  یلاـم  قیرط  راـهچ  زا  هک  یـسک 
(2) .دریذپ یمن  وا  زا  دنوادخ  دور ، هرمع  جح و  هب  ای  دهد  هقدص  ای  تاکز  نآ  اب  دروآ و  تسد  هب  تقرس  ای  تنایخ و  ابر ، بیرف ،

.دوش تیاعر  نکاما ، نآ  رد  روضح  هب  طوبرم  روما  مامت  هک  دوب  راودیما  یهلا  يایلوا  ياه  تیانع  هب  ناوت  یم  یماگنه 

یشحو يوهآ  ات  هک  راد  هگن  هتکن  نیا 

ددرگن کشم  یمه  شنوخ  دروخن  لبنس 

ص 421. ج 2 ، يودهم ، ناهفصا ، ءاطغلا ، فشک  ءاطغلا ، فشاک  رفعج  خیش  - 1
ص 442. قودص ، یلاما  زا : لقن  هب  ص 25 ، چ 1 ، ، 1382 رعشم ، رشن  نارهت ، جح ، رفس  بادآ  رکسع ، یضاق  یلع  دیس  - 2
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هقوذآ رفـس ، عقوم  هک  تسا  نیا  درم  تفارـش  ياه  هناشن  زا  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا  ع )  ) قداص ماـما 
(1) «. دنیبب كرادت  هزیکاپ 

ادخ رکذ  دای و  و )

ادخ رکذ  دای و  و )

، یندش هدایپ  ندش و  راوس  ره  رد  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دای  دهن ، یم  مدق  يونعم  رفـس  نیا  رد  هک  یتاقوا  مامت  رد  دیاب  رئاز 
تاولـص رکذ  رب  (2)و  دناوخب ار  قلف  سان و  ياه  هروس  یـسرکلا و  تیآ  ندرک  تکرح  ماـگنه  دـنک ؛ ظـفح  ناـبز  رب  ار  ادـخ  رکذ 

(3) .دنک وب  شوخ  تاولص  رکذ  هب  هراومه  ار  شناهد  دشاب و  هتشاد  تموادم 

بادآ وزج  زین  ار  ناهارمه  ياه  بیع  نتشاد  هگن  ناهنپ  نافیعض و  لاح  تیاعر  ناهارمه ، اب  کین  راتفگ  بسانم ، رفس  مه  باختنا 
.تخادرپ میهاوخ  ترایز  یسانش  بیسآ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هدرمشرب  یترایز  ياه  رفس 

فّرشت ماگنه  بادآ  . 2

هراشا

فّرشت ماگنه  بادآ  . 2

بدا قیفوت  مییوج  ادخ  زا 

بر فطل  زا  دش  مورحم  بدا  یب 

دب تشاد  ار  دوخ  هن  اهنت  بدا  یب 

دز قافآ  همه  رد  شتآ  هکلب 

: تسا حرش  نیا  هب  اهنآ ، نیرت  مهم  دوش ، تیاعر  تسا  مزال  هک  دبلط  یم  ار  یبادآ  ینارون ، سدقم و  نکاما  رد  روضح 

ترایز لسغ  فلا )

ترایز لسغ  فلا )

ص 310. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 253 ؛ ق ، 1412ه . _ یضر ، فیرش  مق ، قالخالا ، مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح  - 1
ص 445. نیعلا ، رون  زا : لقن  هب  ص 25 ، چ 1 ، ، 1380 ام ، لیلد  مق ، رئاز ، تفرعم  ترایز و  بدا  يروباشین ، نیسحلادبع  - 2
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ص 142. ج 98 ، راونالاراحب ، - 3
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یکی .دبلط  یم  زین  ار  هزیکاپ  یمـسج  كاپ ، یناور  رانک  رد  ناکم ، نآ  ینارون  ياضف  زا  يدنم  هرهب  ادخ و  يایلوا  مرح  رد  فّرـشت 
هیآ  » هب هجوت  اب  ع )  ) تیب لها  هکاجنآزا  .تسا  رثؤم  رایـسب  نطاب  تراهط  رد  رهاظ  تراـهط  .تسا  تراـیز  لـسغ  فّرـشت  بادآ  زا 
زین ناماما  هاگـشیپ  هب  میور ، یمن  نآرق  غارـس  تراهط  نودـب  هک  هنوگ  نامه  تسا  مزال  دـنرادروخرب ، يا  هژیو  تراـهط  زا  ریهطت »

.میوشن رضاح  تراهط  نودب 

: دیوگ یم  لاّمج  ناوفص 

مّدـج ربـق  ناـکم  نیا  یکیدزن  رد  هکارچ  ناـباوخب ؛ ار  رتـش  ناوفـص  : » دوـمرف ماـما  میدـش ، هفوـک  دراو  ع )  ) قداـص ماـما  هارمه  هـب 
: دومرف هاگ  نآ  .درک  هنهرب  ار  اهاپ  دیشوپ ، هزیکاپ  سابل  درک ، لسغ  دش ، هدایپ  بکرم  زا  ناشیا  سپـس  .تسا » (ع ) یلع نانمومریما ،

(1) .میدرک تکرح  رهطم  ربق  فرط  هب  سپ  نک »! نینچ  زین  وت  »

لمأت فقوت و  ب )

لمأت فقوت و  ب )

رد (ع ) يداه ماما  .تسا  هدـمآ  اجک  هب  دـنادب  رئاز  هک  تسا  نآ  يارب  فقوت  درک ؛ گنرد  دـیاب  موصعم ، مرح  هب  ندیـسر  ماگنه  هب 
(2)« .نک فقوت  يدیـسر  مرح  هاگرد  هب  هک  یماگنه  ...ْفِقف ؛ ِبابلا  ِیف  َتْرِـس  اِذا  : » دومرف شنارای  زا  یکی  هب  ترایز  بادآ  میلعت 

.دنامب میظع  دنک  یم  هدارا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هناخ  اجنیا  هک  دیشیدنا  نیا  هب  نآ  یپ  رد  داتسیا و  دیاب  يرآ ،

هک یلاحرد  تفرگ ، رارق  ع )  ) رقاـب دـمحم  ماـما  لـباقم  رد  یتقو  تسا ، هتـسناد  یم  هیقف  ار  دوخ  هدوب و  نیعباـت  زا  یکی  هک  همرکع 
نوچ یناگرزب  تمدخ  رد  یناوارف  سلاجم  رد  نم  ربمایپ ! رسپ  تفگ :  داتفا و  نیمز  هب  دیزرل  یم  شندب  مامت 

ص 279. ج 97 ، راونالاراحب ، - 1
ص 609. ج 2 ، ق ، _ . 1413 ه نیسردم ، هعماج  یمالسا  تاراشتنا  مق ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2
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رد وت  وت ، رب  ياو  : » دومرف ناشیا  .دوب  هدـماین  شیپ  يرگید  ياـج  چـیه  دـمآ  شیپ  میارب  اـجنیا  هچنآ  ما ، هدوب  نارگید  ساـبع و  نبا 
(1) «. تسا هداد  هناخ  نآ  رد  ار  شمسا  يروآدای  نآ و  تعفر  هزاجا  دنوادخ  هک  یتسه  يا  هناخ 

لوخد نذا  ج )

لوخد نذا  ج )

، تسا ترایز  بادآ  نیرت  مهم  زا  یکی  دورو ، نذا  .دـبلطب  دورو  هزاـجا  دتـسیاب و  مرح  يدورو  رد  يولج  مرح ، هب  ندیـسر  زا  سپ 
! نامیا لها  يا  ْمَُکل ؛ َنَذُْؤی  ْنَأ  ّالِإ    ِ ِّیبّنلا َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیّذلا  اَهّیَأ  ای   » .تسا هدرک  حیرصت  نینچ  نآ  هب  زین  نآرق  هک  اجنآات 

(53 بازحا : «. ) دوش هداد  هزاجا  امش  هب  هکنآ  رگم  دیوشن  ربمایپ  ياه  هناخ  لخاد 

زا یلو  دندش ، یم  دراو  ربمایپ  هناخ  هب  هاگ  یب  هاگ و  هزاجا و  نودب  هک  تسا  باحـصا  زا  يا  هدع  هب  طوبرم  هیآ  لوزن  نأش  هچرگا 
دیابن دـنرارقرب ، دوخ  یناگدـنز  نامز  یکاپ  نامه  رب  زین  گرم  زا  سپ  تسا و  ناسکی  ع )  ) ناموصعم گرم  تایح و  هک  تهج  نآ 

.دش دراو  اهنآ  رب  هزاجا  نودب 

: دسیون یم  لوا  دیهش  هک  نانچ  دنا ، هتسناد  کشا  ندش  يراج  عوشخ و  بلق و  ّتقر  ار  دورو  هزاجا  هناشن 

؛ دوش دراو  درک  ادـیپ  یتلاح  نینچ  هک  ینامز  تسا  نآ  رت  هتـسیاش  هنرگو  دوش ، مرح  دراو  تفای ، یتفاطل  ّتقر و  شبلق  رد  رئاز  رگا 
یم لزاـن  یهلا  تمحر  هـک  تـسا  یتلاـح  نـینچ  رد  تـسا و  ادـخ  ّیلو  ربارب  رد  روـضح  ساـسحا  فّرـشت  رد  رت  مـهم  فدـه  اریز 

(2) .دوش

دشابن و نارئاز  رگید  محازم  هک  ییاج  داتسیا ، رد  رانک  دیاب  دوشن ، لخاد  ددرگرب و  رئاز  مدیدن  تقو  چیه  دیوگ : یم  افرع  زا  یکی 
ره هب  تفرگ ؛ هزاجا  دیاب 

ص 258. ج 46 ، راونالاراحب ، - 1
ص ج 2 ، چ 2 ، ق ، _ . 1417 ه یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هیمامالا ، هقف  یف  هیعرـشلا  سوردلا  لوا ،) دیهـش   ) یکم نب  دمحم  - 2

.23
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رگید تعاس  کی  دنهدب  دنهاوخ  یم  هک  یضیف  دیاش  دنک ؛ ربص  هنرگو  دوش  لخاد  دنداد ، هزاجا  رگا  .تسا  رسیم  هک  ینایب  نابز و 
(1) .دشاب

نییاپ فرط  زا  و  دناوخ ، یم  لوخد  نذا  دش و  یم  دراو  تناتم  لامک  اب  ع )  ) یلع ماما  مرح  هب  فّرشت  ماگنه  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
(2) .دنکن روبع  رهطم  رس  يالاب  زا  دوب  دیقم  تسا ، هدش  دراو  تایاور  رد  هک  نانچ  دش و  یم  مرح  دراو  كرابم  ياپ 

راقو تناتم و  د )

راقو تناتم و  د )

ِهنیکَّسلاب و ِکیلع  ًالیلَق َو  ِشِْما  َُّمث  : » دـیامرف یم  هراـب  نیارد  (ع ) يداـه ماـما  .دوش  مرح  دراو  راـقو  تناـتم و  اـب  دورو ، نذا  زا  سپ 
(3) («. وش دراو   ) ورب هار  یمک  راقو  شمارآ و  تلاح  رد  راقَولا ؛... 

هب دـشاب ، راقواب  دـنک و  ظفح  ار  شمیرح  دـشوک  یم  دوش ، دراو  ماقمالاو  یناسنا  رب  یـسک  یتقو  .تسا  مارتحا  بدا و  هناـشن  راـقو 
گرم زا  سپ  ع )  ) موصعم ماما  ترایز  هک  تشاد  رواب  درک و  تیاعر  ًالماک  ار  تلاح  نیا  دیاب  ع )  ) ناموصعم همئا  ترایز  رد  هژیو 

زین شترایز  رد  دوش ، یم  رـضاح  تایح  لاح  رد  ماما ، دزن  هک  یتلاح  نامه  هب  تسا و  هدـنز  ماما  دزن  روضح  دـننامه  راوگرزب ، نآ 
.دشاب نینچ 

دنک و یم  تیاعر  لماک  روط  هب  ار  ترایز  بادآ  مامت  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  ع )  ) اضر ماما  مرح  هب  يربهر  مظعم  ماقم  تافّرشت  رد 
هک دوش  یم  دراو  ع )  ) اضر ماما  هاگشیپ  رد  یعوشخ  عوضخ و  نانچ  اب  دهد و  یم  رارق  شیالوم  رـضحم  رد  ار  دوخ  دوجو ، مامت  اب 

(4) .دنک یم  ساسحا  ترضح  رضحم  رد  ار  دوخ  عقاو ، هب 

هودنا نزح و  دش و  یم  رهطم  مرح  دراو  عوضخ  عوشخ و  اب  ع )  ) یلع نانمؤمریما  مرح  هب  فّرـشت  ماگنه  زین  هللا  همحر  ینیما  همالع 
ار شدوجو  رسارس 

ص 9. ش 65 ، رئاز ، هیرشن  - 1
صص 15 و 16. ش 10 ، رئاز ، هیرشن  - 2

ص 609. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3
.یناگیاپلگ يدمحم  ياقآ  اب  وگو  تفگ  ص 22 ، هام 1372 ، نابآ  رئاز ، هلجم  - 4
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يور هبور  دومن ، یم  درط  شدوخ  زا  ار  همه  درک و  یمن  هجوـت  ع )  ) یلع ناـنمؤمریما ، زا  ریغ  یـسک  هب  مرح  لـخاد  تفرگ ، یم  ارف 
یم همزمز  ار  ترـضح  تراـیز  ياـهزارف  دوب ، ریزارـس  شنامـشچ  زا  کـشا  ياـه  هرطق  هک  یلاـح  رد  تسـشن و  یم  رهطم  حـیرض 

(1) .دومن

( ربکا هللا  نتفگ   ) ریبکت رکذ  ه )_

( ربکا هللا  نتفگ   ) ریبکت رکذ  ه )_

ُْلق ْفِقَف و  ْربَْقلا  َْتیَاَر  َْتلَخَد َو  اذِاَف  : » دومرف (ع ) يداه ماما  .تسا  رهطم  ربق  هدـهاشم  ماگنه  ترایز  بادآ  زا  یکی  نتفگ ، ربکا  هللا 
رادید ماگنه  نایعیـش  هک  هنوگ  نامه   (2)« .وگب ربکا  هللا  هبترم  یـس  داتفا ، ربق  هب  تهاـگن  يدـش و  دراو  یتقو  هَّرَم ؛ َنیثـالَث  ربکا  هللا 

(3) .دنتفگ یم  ریبکت  ناشفیرش  رضحم  رد  ع ،)  ) موصعم ماما 

یحطـس تلع  هب  رئاز  اسب  هچو  تسا  هدـش  رکذ  (ع ) موصعم همئا  يارب  يدـنلب  تاماقم  اه  ترایز  نیا  رد  هک  تسا  نآ  ریبکت  هفـسلف 
(4) .تسا ّولغ  يداو  رد  نداتفا  زا  يریگ  شیپ  رئاز و  یگدامآ  يارب  اه  رکذ  نیا  سپ  .دتفیب  ّولغ  كانلوه  يداو  رد  يرگن ،

نتفگ نخس  هتسهآ  و )

نتفگ نخس  هتسهآ  و )

فالخ يراتفر  تسوا ، راتفر  لامعا و  همه  رب  هاگآ  تسادـخ و  تجح  موصعم و  ماـما  رـضحم  رد  هک  دـشاب  رواـب  نیا  رب  رئاز  یتقو 
هدش هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  درک ، دـهاوخ  زیهرپ  یمارتحا  یب  ندز و  دایرف  زا  دز و  دـهاوخن  رـس  وا  زا  بدا 

يادـص زا  رتدـنلب  ار  ناتیادـص  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ِِّیبّنلا ؛ ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیذـّلا  اَهّیَأ  ای  : » تسا
: دسیون یم  هیآ  نیا  لیذ  هللا  همحر  یسلجم  همالع  ( 2 تارجح : « ) .دینکن ربمایپ 

ص 41. چ 2 ، ، 1379 يراصنا ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسؤم  مق ، ریدغ ، شون  هعرج  ینیما  همالع  یفطل ، يدهم  - 1
ص 609. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2

ص 311. ج 6 ، ق ، _ . 1404 ه یشعرم ، هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، تاجردلا ، رئاصب  راّفص ، نسح  نب  دمحم  - 3
ص 18. ش 242 و 243 ، مالسا ، رادساپ  هلجم  یمتاخ ، دمحا  دیس  - 4
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ماـگنه هب  ادـص  ندوبن  دـنلب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رهطم  هضور  یکیدزن  رد  ادـص  ندروآ  نییاـپ  موزل  رب  لاد  هیآ  نیا 
رانک تسا و  تایح  لاح  رد  ناشمارتحا  دننام  گرم ، زا  سپ  ناشیا  مارتحا  هک  هدـش  تیاور  اریز  تسا ؛ ناشیا  ترایز  ریغ  ترایز و 
دننام نانآ  تمرح  هک  هدـش  تیاور  نوچ  دـناوخ ؛ همان  ترایز  دـنلب  يادـص  اب  اـی  تفگ  نخـس  دـنلب  دـیابن  زین  ع )  ) همئا رگید  روبق 

(1) .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمرح 

همان ترایز  ندناوخ  ز )

همان ترایز  ندناوخ  ز )

، تسا هدـش  هدـناجنگ  اه  همان  ترایز  نتم  رد  هک  ناشیا  يانث  حدـم و  اه و  یگرزب  نایب  بدا و  راهظا  ندوب ، ادـخ  ّیلو  رـضحم  رد 
.تسا ع )  ) ناموصعم اب  دروخرب  مالک و  رد  بدا  تیاعر  هویش  نیرتهب  طابترا و  داجیا  ياشگ  هار  نیرت  یساسا 

هب هراومه  هک  همئا  .دنتـسه  اه  سالک  نیا  یـشزومآ  نوتم  اه  همان  ترایز  تسا و  تیبرت  میلعت و  هسردـم  سرد و  سالک  تراـیز ،
تماما و یسانشربمایپ ، یهلا ، تافـص  دیحوت و  رد  یثحابم  دنتـشاد ، تمه  نید  فراعم  قیاقح و  نایب  قح و  ناوریپ  تیبرت  میلعت و 

تلادع نارای  یبلط  قح  ربارب  رد  نامکاح  ياه  متـس  ياشفا  شیوخ ، جـنر  اه و  تیمولظم  نایب  و  ع )  ) همئا یگدـنز  خـیرات  يربهر ،
(2) .دنا هدرک  نایب  اه  همان  ترایز  نیا  رد  ار  ...لمع  مادقا و  عضوم  رکف و  رد  ییارگ  مه  موزل  وج ، تقیقح  هاوخ و 

یم البرک  هب  یترایز ، مایا  هفرع و  زور  رطف ، دـیع  نابرق ، دـیع  بجر ، همین  بجر ، لوا  نابعـش ، همین  ياهزور  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
(3) .دناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  اه  بش  مه  اه و  حبص  مه  دش و  یم  فّرشم  مرح  هب  ماش  حبص و  ره  تفر و 

ص 125. ج 100 ، راونالاراحب ، - 1
ص 38. نابرقم ، يانف  بدا  - 2

ص 9. ش 8 ، رئاز ، هیرشن  - 3
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(ع) یلع نانمؤمریما ، رهطم  مرح  هب  ترایز  يارب  بش  ره  دـشن و  كرت  ناشترایز  یبش  چـیه  رد  دـیعبت  لاس  هدزناـپ  لوط  رد  ناـشیا 
یم تشگنا  ود  لحم  ترضح و  يور  هبور  حیرض  یبونج  علض  فرط  هب  سپس  .دناوخ  یم  يرصتخم  ترایز  دش و  یم  بای  فرش 

زا تشگ و  یمزاب  اج  نامه  زا  دندز ، یم  رود  ار  رس  الاب  اج  نامه  زا  هک  نارگید  فالخ  رب  دناوخ و  یم  هللا  نیما  ترایز  داتـسیا و 
(1) .دناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  اجنآ  تفر و  یم  رس  تشپ  هب  اپ  نییاپ 

ترایز زامن  ح )

ترایز زامن  ح )

حور هب  ار  زامن  باوث  رجا و  رازگزامن  تسا ، مزـال  تبرق  دـصق  نآ  رد  هک  تسا  راـگدرورپ  صوصخم  زاـمن ، نیا  هک  تسا  نشور 
يادها اتمه و  یب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  عوضخ  یگدنب و  راهظا  ترایز ، زامن  ندناوخ  زا  فده  نیاربانب ، .دنک  یم  هیدـه  موصعم 

.تسا هدمآ  شترایز  هب  هک  تسا ، ادخ  ّیلو  هب  نآ  باوث 

: دسیون یم  لوا  دیهش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رهطم  ربق  ربنم و  نیب  هضور  رد  ار  زامن  درک ، ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  رئاز ، رگا 
رگا دـناوخب و  زامن  رهطم  ربق  يالاب  هک  تسا  بسانم  تفر ، ع )  ) تیب لها  زا  یکی  ترایز  رگا  دراد و  يرتشیب  تلیـضف  هک  دـناوخب 

(2) .دنک یم  تیافک  دناوخب ، زامن  دجسم  ياج  ره  رد  تسه ، يدجسم  ع )  ) ماما ربق  فارطا  رد 

هناش هک  يا  هنوگ  هب  داتـسیا ، یم  زامن  هب  ربق  رانکرد  ترایز  زا  سپ  دـش ، یم  فّرـشم  ربمایپ  ترایز  هب  هک  یماگنه  (ع ) اـضر ماـما 
.دناوخ یم  زامن  تعکر  تشه  ای  شش  دینابسچ و  یم  ربق  هب  ار  دوخ  پچ 

صص 15 و 16. همان ش 10 ، هژیو  رئاز ، هیرشن  - 1
ص 161. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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تعامج زامن  رد  روضح  ط )

تعامج زامن  رد  روضح  ط )

.تساه ناکم  نیا  تاـکرب  زا  یکی  تعاـمج ، زاـمن  يرازگرب  .تسا  راـگدرورپ  تیاـنع  ضیف و  لوزن  لـحم  یتراـیز ، ياـه  ناـکم 
، تسا هدش  اپ  رب  تعامج  زامن  رگا  ًاصوصخم  درادب ، مّدقم  یبحتسم  ترایز  رب  ار  بجاو  لمع  يادا  زامن ، ماگنه  رئاز  تسا  هتسیاش 

(1) .تسا ماما  قح  رب  مّدقم  ادخ  قح  يادا  هکارچ  دزادرپب ؛ ترایز  هب  سپس  دناوخب و  تعامج  هب  ار  شبجاو  زامن  ادتبا 

ریخأت هب  يزیچ  لیلد  هب  ار  نآ  دیـسرارف ، زاـمن  تقو  هک  هاـگ  نآ  مدـنزرف ، : » دـیوگ یم  شدـنزرف ، هب  يا  هیـصوت  رد  میکح  ناـمقل 
(2) «. دشاب گنت  زامن  يارب  ناکم  هچرگ  ناوخب  تعامج  هب  ار  زامن  و  روایب ...  اج  هب  ار  زامن  زادنیم ،

هچ اجنآ  رد  میدیسرپ  همالع  زا  میورب ، متـشه  ماما  ترایز  هب  میتشاد  دصق  دیوگ : یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  نادرگاش  زا  یکی 
(3) «. تسا زامن  لمع  نیرتهب  : » دومرف همالع  دشاب ؟ لمع  نیرتهب  هک  مینک  راک 

: دسیون یم  شیاه  تشاددای  رد  هللا  همحر  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 

نیا هک  مدوب  یسک  اهنت  نم  دش و  یمن  تعامج  هماقا  س )  ) هموصعم ترضح  مرح  رد  اه  حبص  مدرک ، تنوکس  مق  رد  هک  یماگنه 
نارگید زا  رتدوز  رهطم ، مرح  ياهرد  ندش  زاب  زا  شیپ  دوز و  حبص  دعب ، هب  شیپ  لاس  تصـش  زا  مدرک و  جیورت  اجنآ  رد  ار  تنس 

رد یهاگ  دـننک و  زاب  ار  اهرد  نارازگتمدـخ  ات  دوب  رجف  عولط  زا  لبق  تعاس  کی  راـظتنا  نیا  یهاـگ  .مدـنام  یم  رظتنم  متفر و  یم 
یم مرح  هب  ار  دوـخ  مدرک و  یم  زاـب  رهطم  مرح  هب  ار  دوـخ  هار  یکچوـک  هچلیب  اـب  دـناشوپ ، یم  ار  اـج  همه  فرب  هک  اـه  ناتـسمز 

زامن ییاهنت  هب  دوخ ، ادتبا  رد  .مدناسر 

ص 136. ج 97 ، راونالاراحب ، ص 28 ؛ چ 1 ، ، 1381 ام ، لیلد  مق ، هینامث ، تانج  یلاخلخ ، ینیسح  رقابدمحم  نیظعاولارخف  - 1
ح 884. ص 194 ، ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2

ص 167. چ 2 ، ، 1378 يراصنا ، یتاراشتنا  هسسؤم  مق ، دیحوت ، رگدایرف  تیب ، لها  یتاقیقحت  هسسؤم  - 3
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ار تعامج  زامن  بیترت ، نیا  هب  دندرک و  ادتقا  يرتشیب  دارفا  مک  مک  دندرک و  ادـتقا  رگید  رفن  دـنچ  یتدـم  زا  سپ  اما  مدـناوخ ، یم 
(1) .مدرک زاغآ  رهطم  مرح  رد 

مرح نامداخ  مارتحا  میرکت و  ي )

مرح نامداخ  مارتحا  میرکت و  ي )

نارئاز هب  تمدخ  فرـص  ار  شتمه  همه  مداخ  اریز  تسا ؛ هدمآ  شترایز  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  هب  مارتحا  مرح ، نامداخ  هب  مارتحا 
زا یکی  نانآ ، تشادگرزب  مرح و  نامداخ  هب  ندرک  کمک  قافنا و  : » دسیون یم  لوا  دیهش  .تسا  هاگراب  نآ  هب  بوسنم  دنک و  یم 

(2) «. تسا ربق  بحاص  میرکت  نانآ ، میرکت  تسا و  ترایز  بادآ 

عادو ك )

عادو ك )

عّرضت صولخ و  اب  دوش و  فّرشم  مرح  هب  ندرک  عادو  يارب  دراد ، دوخ  تنوکـس  لحم  رهـش و  هب  تشگزاب  دصق  هک  یماگنه  رئاز 
، نآ ياوـتحم  هک  تـسا  هدـش  دراو  زین  عادو  تراـیز  اـه ، هماـن  تراـیز  نوـتم  رد  .دـشابن  شتراـیز  نـیرخآ  هـک  دـنک  تساوـخرد 

.تسا يدعب  ترایز  رب  نتفاین  قیفوت  تروص  رد  یهلا  نارفغ  شزرمآ و  هرابود و  ترایز  قیفوت  تساوخرد 

فّرشت زا  سپ  بادآ  . 3

هراشا

فّرشت زا  سپ  بادآ  . 3

اه لصف  ریز 

یحور ینوگرگد  فلا )

هرابود تشگزاب  رب  میمصت  ب )

هیده تاغوس و  ج )

یحور ینوگرگد  فلا )

یحور ینوگرگد  فلا )
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بجوم لوبقم  ترایز  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  توافت  ترایز  زا  شیپ  اب  لـمع ، رد  یقـالخا و  یحور ، رظن  زا  دـیاب  تراـیز  زا  سپ  رئاز 
؛ دـشاب ترایز  زا  لبق  زا  رتهب  دـیاب  ترایز  زا  سپ  رئاز  تالاح  : » دـسیون یم  لوا  دیهـش  .دوش  یم  ینورد  لّوحت  ناهانگ و  شزرمآ 

رئاز ياه  يدب  مامت  ترایز ، یلوبق  تروص  رد  اریز 

ص 71. چ 1 ، ، 1373 یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، رون ، غیتس  رب  یعیفر ، یلع  - 1
ص 24. ج 2 ، هیمامالا ، هقف  یف  هیعرشلا  سوردلا  - 2
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زا لبق  زا  رتهب  ترایز ، زا  سپ  رئاز  هک  تسا  نیا  ترایز  بادآ  هلمج  زا  : » دـسیون یم  زین  رهاوج  بحاـص   (1)« .دش دهاوخ  فرطرب 
(2) «. دشاب نآ 

هب مدرک و  فقوت  اج  نامه  مدش ، نحص  دراو  هک  یماگنه  مدوب ، هتفر  سدقم  دهشم  هب  یگبلط  مایا  رد  دیوگ : یم  ناگرزب  زا  یکی 
دراو ارچ  : » دومرف تفرگ و  رارق  ما  هناش  رب  ینابرهم  تسد  مدـش  هجوتم  هاگان  .متفرن  مرح  لخاد  مدرک و  یم  هاـگن  هاـگراب  دـبنگ و 
اضر ماما  رب  یحور  یگتفشآ  نیا  اب  مشک  یم  تلاجخ  متفگ : دوب ، هللا  همحر  ییابطابط  همالع  نخس  نیا  بحاص  يوش »؟ یمن  مرح 

دـنک و هعجارم  ضیرم  هکنآ  يارب  دـنک ، یم  زاب  بطم  ارچ  رتکد  : » دومرف همالع  مرح ؟ هب  دورو  هب  هچ  ار  هدولآ  ِنم  موش ، دراو  (ع )
هک وش ، لخاد  سپ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يافـشلاراد  مه  اجنیا  دبایزاب ؛ ار  دوخ  تمالـس  وا  يوس  زا  وراد  زیوجت  اب 

(3) «. تسابطالا بیبط  (ع ) اضر ماما 

هرابود تشگزاب  رب  میمصت  ب )

هرابود تشگزاب  رب  میمصت  ب )

دـشاب و هتـشاد  تشگزاب  رب  میمـصت  دوخ ، نطو  هب  تشگزاب  ماگنه  یترایز و  رهـش  رد  تماقا  تدـم  نتفای  نایاپ  زا  سپ  دـیاب  رئاز 
ادـخ مُِکتَرایز ؛ نم  ِدـهَْعلا  َرِخآ  هللا  هَلَعَج  و ال   » میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد   (4) .دوش وا  بیـصن  ترایز  قیفوت  هرابود  هک  دهاوخب 

«. دهدن رارق  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا 

اب درک و  یم  توعد  یهارمه  يارب  نایفارطا  زا  دهـشم ، هب  نتفر  دصق  هب  ناشیا  هک  تسا  هدش  لقن  ینیدـلا  ءاهب  هللا  تیآ  تالاح  رد 
یم نایفارطا  هب  دهـشم ، رد  تماـقا  زور  فصن  زا  سپ  .دندیـسر  یم  دهـشم  هب  اـت  دیـشک  یم  لوط  زور  هس  ناـمز ، نآ  هیلقن  هلیـسو 

تشذگ مق و  هب  تشگزاب  زا  سپ  میدرگ و  یمرب  دومرف :

ص 24. ج 2 ، هیمامالا ، هقف  یف  هیعرشلا  سوردلا  - 1
ص 102. ج 20 ، چ 7 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، مالکلا ، رهاوج  یفجن ، نسحدمحم  - 2

ص 24. ج 2 ، چ 2 ، ق ، _ . 1417 ه یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هیمامالا ، هقف  یف  هیعرشلا  سوردلا  - 3
ص 132. لد ، لها  دیشروخ  - 4
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یم دهشم  هب  زور  هس  زا  سپ  نامز ، نآ  ترفاسم  تالکـشم  تمحز و  نامه  اب  و  دهـشم ، میورب  دومرف : یم  هرابود  یهاتوک ، تدم 
زا یکی  يزور ، .دوب  ناشیا  یگـشیمه  همانرب  نیا  .تشگ  یم  زاب  مق  هب  تشادـن و  فقوت  دهـشم  رد  رتشیب  زور  فصن  اـما  دندیـسر ،

ترایز تذل  : » دومرف ناشیا  دـینک ، ترایز  فقوت و  رتشیب  دـیور ، یم  دهـشم  هب  ناوارف  تمحز  نیا  اب  اقآ  تفگ : ناشیا  هب  ناکیدزن 
(1) («. دراد تذل  رتشیب  ماما  ترایز  هب  نتفر  قایتشا   ) تسا ترایز  هب  نتفر  نیمه  رد 

نیح رد  ای  ترایز  هب  نتفر  هار  رد  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، ترایز  بادآ  وزج  نآ  ياضاقت  هرابود و  ترایز  هب  قاـیتشا  نیارباـنب ،
رد هک  نانچ  دزادرپب ، ترایز  همادا  هب  رتشیب  قایتشا  اب  هکلب  دنکن ، كرت  ار  ترایز  دیایب ، شیپ  يدوبمک  ای  لکـشم  یتخـس ، ترایز 

.دشابن ترایز  نیرخآ  نیا  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  میروآ و  یم  نابز  هب  ار  يا  هتساوخ  نینچ  زین  عادو  ترایز 

هیده تاغوس و  ج )

هیده تاغوس و  ج )

هاگره : » دومرف ع )  ) قداص ماما  .تسا  ع )  ) راهطا همئا  شرافس  هدیدنـسپ و  ّتنـس  یترایز ، ياهرفـس  هژیو  هب  رفـس ، زا  هیده  ندروآ 
ترـضح .دشاب » هتـشاد ] ار   ] گنـس شزرا ]  ] هیده نآ  دـنچره  دـیروایب ، هیدـه  دوخ  هداوناخ  يارب  ناوت  رادـقم  هب  دـیتفر ، ترفاسم 

هراـس رطاـخ  تیاـضر ) و   ) شمارآ يارب  رفـس ، زا  تشگزاـب  رد  تفر ، یم  ترفاـسم  هـب  شماوـقا  رادـید  يارب  هاـگره  ع )  ) مـیهاربا
درآ زا  ُرپ  ار  نآ  درک ، یم  زاب  ار  نیجروخ  هراـس  نوچ  .تشگ  یم  رب  هناـخ  هب  تخیر و  یم  شبکرم  نیجروخ  رد  مدـنگ  يرادـقم 

اجک زا  نان  نیا  دیسرپ : یم  میهاربا  .دناوخ  یمارف  نآ  فرص  هب  ار  ع )  ) میهاربا تخپ و  یم  نان  درک و  یم  ریمخ  دید و  یم 

(. یهیقف داتسا  اب  یصخش  هبحاصم  ) دزی زیرهم  مرتحم  هعمج  ماما  ناهرب  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  یهیقف ، داتسا  - 1
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اب یهلا  رهم  اب  راگدرورپ ، فطل  نیا  لابق  رد  مه  میهاربا  .يدوب  هدروآ  رفـس ) زا   ) هک يدرآ  نامه  زا  تفگ : یم  هراس  تسا ؟ هدـمآ 
(1) .درک یم  راتفر  هراس 

بادآ زا  یکی  نیاربانب ،  (2)« .تسا مزمز  بآ  هکم ، رفس  زا  نم  يارب  هیده  نیرتهب  : » دیامرف یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
کی ماجنا  رانک  رد  لمع ، نیا  اب  هک  تسا  هیدـه  یتاغوس و  ندروآ  نطو ، هب  تشگزاـب  ماـگنه  نآ و  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  تراـیز 

.دروآ یم  مهارف  ار  يا  هدع  يداش  تابجوم  یبحتسم ، لمع 

ح 15259. ص 459 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 178. ج 1 ، چ 1 ، ق ، _ . 1415ه هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  ینالقسع ، رجح  نبا  - 2
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ترایز یسانش  بیسآ  مراهچ : لصف 

هراشا

ترایز یسانش  بیسآ  مراهچ : لصف 

اهنآ زا  یفرـصت  رییغت و  هنوگ  چیه  نودـب  هک  دـناسر  یم  لامک  هب  ار  ناسنا  تساشگ و  هار  یماگنه  ینید ، ياهروتـسد  اه و  هزومآ 
هارمه ییاه  هدوزفا  اه و  یتساک  اب  دراوم  یخرب  رد  هدش ، رداص  (ع ) موصعم ناماما  هیحان  زا  هک  یمیلاعت  هنافسأتم  یلو  .دوش  يوریپ 

ای هتفرگ  تروص  فیرحت  اهنآ  رد  هک  ییاهاعد  رایـسب  هچ  .تسا  هدـشن  قَّقحم  دـنا ، هداد  میلعت  ناـنآ  هک  هنوگ  نآ  عقاو  رد  تسا و 
.تسا هدش  داجیا  اهنآ  رد  هتساوخان  ای  هتساوخ  ییاهرییغت  هک  ییاه  همان  ترایز 

دننام مهم ، رایسب  يدابع  لمع  نیا  هزورما  .تسا  هدش  دیکأت  نآ  رب  رایسب  ناوارف  ياه  تیاور  رد  هک  تسا  یبحتـسم  یلمع  ترایز ،
.مینک یم  هراشا  اهنآ  ِنیرت  مهم  هب  شخب ، نیا  رد  هک  تسور  هبور  ییاه  بیسآ  اب  ینید  ياهروتسد  زا  یخرب 

تافارخ ترایز و  . 1

تافارخ ترایز و  . 1

زا رود  ياهراک  ای  لطاب  نانخس  اهرواب و  هب  حالطصا  رد  (1) و  .تسا لطاب  قحان و  فرح  هدوهیب و  نخس  يانعم  هب  تغل  رد  هفارخ 
ياه لکش  هب  تسا و  زومرم  ياه  هدیدپ  ساسا و  یب  ياه  سرت  زا  یشان  هک  دوش  یم  هتفگ  لقع 

ص 379. ج 1 ، چ 1 ، ، 1370، ناریا تاراشتنا  نارهت ، دجنملا ، یگیر ، ردنب  دمحا  - 1
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.دراد يرشب  عماوج  يرکف  یگدنلاب  ای  تفرسپ  اب  یمیقتسم  هطبار  تافارخ ، دوکر  قنور و  .دنک  یم  زورب  عامتجا  رد  ینوگانوگ 

: زا دنترابع  یفارخ ، رکفت  ییادیپ  لماوع  نیرت  مهم 

نامرد تخـس و  ياه  يراـمیب  زورب  یلاـس ، کـشخ  ناـفوت ، دـننام  یعیبط  ياـه  دادـیور  زا  ینارگن  سرت و  اـب  هتخیمآ  لـهج  فلا )
.یندشن

رگا دننک ، یم  دیلقت  نارگید  زا  هناروکروک  اه ، نایرج  زا  یـضعب  قیقد  یـسررب  هشیدنا و  نودب  هک  يدارفا  هناروکروک ؛ دـیلقت  ب )
.دروآ دنهاوخن  تافارخ  هب  يور  تشاد و  دنهاوخن  اهنآ  زا  یتسردان  تشادرب  دنرگنب ، اه  هثداح هنوگ  نیا  هب  هنازرودرخ 

یم نماد  تافارخ  جـیورت  هب  مدرم ، یخرب  یگداس  ینادان و  زا  هدافتـساءوس  اب  وجدوس  دارفا  زا  يا  هدـع  داّیـش : دارفا  ییوجدوس  ج )
.دننز

.دنور یم  نیب  زا  يراوشد  هب  یلو  دنیآ ، یم  دوجو  هب  ناسآ  هک  تسا  نیا  اه  هفارخ یگژیو  نیرتدب 

يزرودرخ هب  دوب ، ساسا  یب  ياه  مهوت  ریـسا  تخـس  هک  ار  زور  نآ  هعماج  تساخرب و  هزرابم  هب  اه  هفارخ  اب  ادتبا  نامه  زا  مالـسا 
ریز هیآ  رد  دنوادخ  .درک  زاغآ  اه  هفارخ  عاونا  دـض  رب  ار  ریگ  یپ  ریگارف و  یقطنم ، هزرابم  هک  تسا  ینید  اهنت  مالـسا ، دـناوخارف و 

: دیامرف یم  نامز  نآ  تیعضو  زا 

(170: هرقب  ) .َنوُدَتْهَیال اًْئیَش َو  َنُولِقْعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َوَأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  اْنیَْفلَأ  ام  ُِعبّتَن  َْلب  اُولاق  ُهّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُِعّبتا  ُمَُهل  َلیق  اذِإ  َو 

نآ رب  ار  دوخ  ناردپ  هک  يزیچ  زا  هکلب  هن ، دـنیوگ : یم  دـینک ؛» يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  : » دـش هتفگ  نانآ  هب  نوچ  و 
يوریپ روخرد  مهزاب ] ، ] دنا هتفر  یمن  باوص  هار  هب  هدرک و  یمن  كرد  ار  يزیچ  ناشناردپ  دـنچره  ایآ  .مینک  یم  يوریپ  میا  هتفای 

؟ دنتسه
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یم توعد  ربمایپ  مالـسا و  زا  يوریپ  هب  ار  ناشیا  هراشا و  تیلهاج  هرود  رد  اـهنآ  ياـه  هفارخ  زا  يدراوم  هب  زین  ماـعنا  هروس  هیآ 36 
.دنک

، ربماـیپ دـنزرف  میهاربا  گرم  رد  هک  ناـنچ  تسا ، هدوـب  هدـیدپ  نیا  اـب  يدـج  حیرـص و  دروـخرب  زین  (ع ) راـهطا همئا  ربماـیپ و  هریس 
.دـش نیگمغ  میهاربا  گرم  رد  دیـشروخ  دـنتفگ : دنتـسناد و  ربماـیپ  تمظع  هناـشن  ار  دیـشروخ  یگتفرگ  مدرم  تفرگ و  دیـشروخ 

زا گرزب  هناشن  ود  هاـم  باـتفآ و  : » دومرف درک و  ینارنخـس  توعد و  دجـسم  هب  ار  مدرم  میهاربا  نفد  زا  شیپ  گـنرد و  یب  ربماـیپ 
تایآ زامن  تفرگ ، هام  ای  دیـشروخ  تقوره  دـنریگ ؛ یمن  یـسک  یگدـنز  ای  گرم  يارب  زگره  هک  دنتـسه  ادـخ  ناـیاپ  یب  تردـق 

(1) «. دیناوخب

يوـس هب  هک  یـسک  : » دوـمرف ییارگ  هفارخ  زا  یهن  رد  نینچمه  ناـشیا  .تشادزاـب  ییوـگ  هفارخ  زا  ار  مدرم  نانخـس  نـیا  اـب  ناـشیا 
، هدرک لزان  دنوادخ  هک  ینامـسآ  ياه  باتک  هب  دنک ، قیدصت  دیوگ  یم  وا  هچنآ  ات  دورب  وگ  غورد  ای  وگـشیپ )  ) نهاک ای  رگوداج 

(2) «. تسا هدش  رفاک 

ماهوا و یـصخش و  ياه  هشیدـنا  اب  اه  ناسنا  داـهن  هنوگ ، نیا  دـنا و  هدولآ  زین  ار  تراـیز  لـالز  مشچ  اـه  هفارخ  هزورما  فسأـت ، اـب 
اهرد و هب  نامسیر  ندز  هرگ  نتسب و  لفق  اب  يا  هدع  هنایماع ، رکفت  اب  یناناملـسم  نایم  رد  .تسا  هدش  هتخیمآ  تسردان  ياه  تداع 

هدوهیب يراک  راک ، نیا  هک  تسا  نشور  .دنزادرپ  یم  هثاغتـسا  لسوت و  هب  اه ، ناکم نیا  زا  نتـشادرب » ییورگ   » ای هکربتم  عاقب  هرجنپ 
نییبت میلعت و  نید  ناگرزب  و  ع )  ) تیب لها  هریس  رد  تایاور و  هار  زا  تجاح ، بلط  لسوت و  حیحـص  هار  هکنآ  لاح  تسا ، هفارخ  و 

.تسا هدش 

صص 155 و 156. ج 22 ، راونالاراحب ، - 1
ص 551. ج 7 ، چ 2 ، ق ، _ . 1416 ه هوسا ، مق ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 2
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راب جنپ  دیاب  دناوخب ، ار  بلطم  نیا  سکره  : » دنسیون یم  نینچ  یترایز  ياه  باتک  هیـشاح  رد  یترایز  نکاما  یخرب  رد  زین  يا  هدع 
، دـننک یم  لـمع  نآ  هب  یلمأـت  هشیدـنا و  چـیه  نودـب  زین  دارفا  یـضعب  تروص »...  نیا  ریغ  رد  دـنک ، ریثکت  دـسیونب و  نآ  يور  زا 
تساـه و ناـکم  نیا  لاوما  رب  تسرداـن  فرـصت  مه  تسا ، مارح  عرـش  رظن  زا  غورد و  هعاـشا  مه  بلاـطم ، هنوگ  نیا  هک  یلاـحرد 

.دوش یم  هدناوخ  مارح  یلمع 

ياهرواب زا  هدافتـسا  ءوس  هب  يراک  بیرف  غورد و  اب  ناگدازماما ، همئا و  یترایز  ياه  ناکم  فارطا  رد  دوش  یم  هدید  هاگ  نینچمه 
زین یترایز  نکاما  زا  یخرب  رد  .دننک  یم  مادقا  یلعج  ياه  همان  ترایز  غورد و  ياه  هضور  ندناوخ  هب  یضعب  دنزادرپ و  یم  مدرم 

صاصتخا راک  نیا  يارب  ار  یلحم  نکاما ، زا  يا  هشوگ  رد  .دراد  يدایز  قنور  يا  هژیو  بادآ  اب  عمش  ندرک  نشور  یشورف و  عمش 
.دننک یم  نشور  اجنآ  رد  ار  هدرک  رذن  ياه  عمش  دنهد و  یم 

هـس هب  سیخ و  انح  يرادقم  دـنور ، یم  رهـش  هاگترایز  هب  ییاشگ  تخب  نوچ  ییاهزاین  يارب  يا  هدـع  ناریا  ياه  رهـش  زا  یکی  رد 
زا کی  ره  دنرب و  یم  رهـش  هناخاقـس  هب  عمـش  ددع  هس  اب  دـنزیر و  یم  هناگادـج  یفرظ  رد  ار  شخب  ره  دـننک و  یم  میـسقت  شخب 

(1) .دنتسرف یم  تاولص  دنهد و  یم  رارق  اه  فرظ  زا  یکی  رد  ار  اه  عمش 

نینچ اه  تیاور  زا  .تسین  نآ  يارب  یهیجوت  چیه  هک  تسا  يراک  كربت  دصق  هب  زین  سدـقم  ياه  ناکم  یخرب  زا  نتـشادرب  كاخ 
اهنت هک  دوش  یم  تشادرب 

ص 8. ش 94 ، رئاز ، هیرشن  - 1
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رد ار  تماما  ع )  ) نیسح ماما  يراکادف )  ) تداهش لباقم  رد  دنوادخ  : » دومرف ع )  ) رقاب ماما  .دراد  رثا  زایتما و  ع )  ) نیسح ماما  كاخ 
(1) «. داد رارق  وا  ربق )  ) تبرت رد  ار  افش  وا و  نادنزرف 

نآ رد  هک  ع )  ) ادهـشلادیس تبرت  رگم  تسا  مارح  نوخ  رادرم و  تشوگ  ندروخ  دـننامه  كاخ ، ندروخ  : » دومرف ع )  ) مظاک ماـما 
(2) «. تسا یساره  سرت و  ره  زا  ناما  يدرد و  ره  زا  افش 

نامرد يارب  اـت  دـیتسرفب  ـالبرک  هب  ار  یـسک  : » دومرف شیوخ  ناراـی  زا  یکی  هب  دـش ، راـمیب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  هک  یماـگنه 
(3) «. دروایب البرک  كاخ  نم  يرامیب ) )

اهربق نیا  كاخ  نتـشادرب  یتح  ثیداحا  یخرب  رد  هک  اجنآ  ات  و  درادن ، يرثا  زایتما و  نینچ  ع )  ) موصعم همئا  رگید  دقرم  كاخ  اما 
: دیامرف یم  ع )  ) مظاک ماما  .تسا  هدش  عنم 

هک ع )  ) یلع نب  نیـسح  مدـج  تبرت  رگم  تسا  مارح  اـم  همه  كاـخ  تبرت و  اریز  دـیرادنرب ؛ كربـت  يارب  ار  يزیچ  نـم  تـبرت  زا 
(4) .تسا هداد  رارق  افش  ام  نایعیش  نارادتسود و  يارب  ار  نآ  ّلجوّزع  دنوادخ 

ترایز رد  ّولغ  . 2

ترایز رد  ّولغ  . 2

.دوش فیصوت  تسه  وا  رد  هچنآ  زا  شیب  يزیچ  ای  درف  هک  تسانعم  نیا  هب  زین  دح و  زا  زواجت  يور و  هدایز  يانعم  هب  تغل  رد  ّولغ 
.دوش یم  رجنم  ناسنا  تیهولا  هب  داقتعا  هب  هک  تسا  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  فاصوا  رد  ندرک  هغلابم  ياـنعم  هب  عرـش  حالطـصا  رد 

رد باتک  لها  يا  وگب  ّقَْحلا ؛ َْریَغ  ْمُِکنید  یف  اّولغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ُْلق  : » دـیامرف یم  هدرک و  عنم  راک  نیا  زا  ار  باتک  لـها  نآرق ،
(77 هدئام : «. ) دینکن ّولغ  قحان  هب  دوخ  نید 

ص 72. چ 1 ، ، 1385 رثوک ، میمش  مق ، ادهشلا ، دیس  تبرت  اروشاع و  ترایز  يربنق ، ردیح  - 1
ص 120. ج 98 ، راونالاراحب ، - 2

ص 72. ادهشلا ، دیس  تبرت  اروشاع و  ترایز  - 3
ص 118. ج 98 ، راونالاراحب ، - 4
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: هکنیا هب  داقتعا  تسا و  ّولغ  ینید ، ياهرواب  هزوح  رد  یفارحنا  ياه  هدیدپ  نیرت  كانرطخ  زا  یکی 

؛ دنراد ییادخ  هبترم  رد  یهاگیاج  ع )  ) راهطا همئا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  فلا )

؛ تسا هدش  راذگاو  ناشیا  هب  یتسه  ملاع  ریبدت  ب )

.دنک یم  زاین  یب  تابجاو  ماجنا  دنوادخ و  تدابع  زا  ار  ناسنا  ع )  ) تیب لها  تبحم  تفرعم و  ج )

هدش دروخرب  ناگدننکّولغ  اب  شهوکن و  ع )  ) تیب لها  بناج  زا  تدش  هب  هک  تسا  ناشیا  هرابرد  زیمآّولغ  تسردان و  يداقتعا  نیا 
.تسا

: دومرف ع )  ) قداص ماما 

ادخ قولخم  نیرتدب  ناگدننکّولغ  هکارچ  دنزاس ؛ هابت  ار  نانآ  ياهرواب  ادابم  .دیـشاب  كانمیب  ناگدننکّولغ  رطخ  زا  دوخ  ناناوج  رب 
(1) .دنا هدش  تیبوبر  هب  لئاق  ادخ  ناگدنب  يارب  هتسناد و  کچوک  ار  ادخ  تمظع  دنتسه ؛

لوبق ار  نآ  هک  دنیوگ  یم  یبلاطم  ام  هرابرد  یهورگ  دهد ! غورد  تبـسن  ام  هب  هک  یـسک  رب  ياو  : » دـیامرف یم  رگید  ثیدـح  رد  و 
(2)« .میرادن

(3) «. دیزیهرپب تیب ) لها   ) ام هرابرد  يور  هدایز  ّولغ و  زا  : » دومرف ع )  ) یلع ماما 

ّولغ يا  هدع  ياهدروخرب  راتفر و  اما  درادـن ، ع )  ) تیب لها  هب  تبـسن  دـح  نیا  رد  نینچ و  يدـیاقع  یـسک  نایعیـش  نایم  رد  هچرگا 
يارب ناش  هدجس  رگا  دنتفا ، یم  هدجس  هب  اه  قاور  ای  رهطم  مرح  هب  دورو  ماگنه  هک  یناسک  .تسا  زیمآ 

ص 346. ج 25 ، راونالاراحب ، - 1

ص 386. ج 25 ، راونالاراحب ، - 2
ح2053. ص118 ، ، 1366 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  یمیمت ، دمحم  نب  نمحرلا  دبع  - 3
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(1) .تسا مارح  دشاب ، نیا  زا  ریغ  يدصق  اب  هدجس  رگا  اما  درادن ، یلکشم  دشاب  دنوادخ  رکش 

: . دسیون یم  نینچ  هراب  نیارد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

، نانمؤمریما ربق  دزن  هدجس  لکش  هب  هعیش  زا  یهورگ  ار  هچنآ  دنا ، هتفگ  ادخ  ریغ  يارب  هدجس  تمرح  هب  اوتف  نمض  راوگرزب  ياهقف 
لیلد هب  یلاعت  يادخ  رکش  دصق  هب  هکنآ  رگم  دوش ، لئاق  نآ  ندوب  زیاج  لیلد  هب  ناسنا  هک  تسا  لکـشم  دنهد ، یم  ماجنا  (ع ) یلع

(2) .دشاب ترایز  كرد  رب  نتفای  قیفوت 

، مدش دنلب  یتقو  .مدیسوب  ار  رد  هناتسآ  مداتفا و  هدجس  هب  ع )  ) یلع ماما  رهطم  مرح  قاور  هب  دورو  ماگنه  دیوگ : یم  نارئاز  زا  یکی 
ار نیا  هبترم  نیدـنچ  وا  و  سوبب ، ار  مرح ) رد  هریگتـسد   ) اجنیا دومرف : دـمآ و  نم  تمـس  هب  مرح  لخاد  زا  هللا  همحر  ماـما  ترـضح 

(3) .دومرف رارکت 

دیتـساوخ هچره  اـم  لـضف  رد  هاـگ  نآ  دـینادب و  راـگدرورپ  هدـنب  ار  اـم  دـیزیهرپب ، اـم  هـب  تبـسن  هغلاـبم  زا  : » دوـمرف ع )  ) یلع ماـما 
(4) «. دییوگب

ترایز رد  يراذگ  تعدب  . 3

ترایز رد  يراذگ  تعدب  . 3

ای دوش  دراو  نآ  رد  نید ، مان  هب  تسین ، نید  رد  هچنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  تعدب  .تسا  تعدب  ترایز ، ياه  بیـسآ  زا  رگید  یکی 
.دوش جراخ  نید  نتم  زا  تسا ، نید  وزج  هچنآ 

هدیـسر (ع ) موصعم ناماما  هیحان  زا  هک  تسا  ییاهاعد  ای  همان  تراـیز  زا  ییاـه  تراـبع  نتـساک  اـی  ندوزفا  تعدـب ، دراوم  زا  یکی 
ترایز هک  لاح  سپ  .تسا  هدش  شرافـس  همئا ) زا  هدش  هرداص   ) روثأم ياه  ترایز  ندناوخ  هب  همان  ترایز  ندناوخ  رد  هتبلا  .تسا 

هعماج ترایز  هللا و  نیما  ترایز  لثم  يربتعم  ياه 

هلئسم 1090. ص 147 ، ینیمخ ، ماما  لئاسملا  حیضوت  - 1
.. ص 82 ج 1 ، نابرقم ، يانف  بدا  - 2

ص 77. ش 54 ، رئاز ، هیرشن  - 3
ص 270. ج 25 ، راونالاراحب ، - 4
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! تسین ربتعمریغ  ياه  ترایز  ندناوخ  هب  یجایتحا  دناوخ ، ار  نآ  ناوت  یم  ناکم  ره  رد  نامز و  ره  رد  هک  تسا  سرتسد  رد  هریبک 

همئا .دشاب  هتشاد  یتبثم  موهفم  دهدن و  رییغت  ار  انعم  دنچره  درک ، زیهرپ  ترایز  نتم  رد  یترابع  ندرک  دایز  هقیلـس و  لامِعا  زا  دیاب 
.دنتشاد دیکأت  تسا ، هدش  رداص  هک  یتیفیک  هب  نوتم  زا  تبقارم  رب  مه  ع )  ) راهطا

راذـگب و رانک  ار  نآ  : » دومرف ماما  .ما  هدرک  هفاضا  ییاعد  مدوخ  زا  نم  متفگ : متفر و  ع )  ) قداص ماما  روضح  دـیوگ : یم  یـصخش 
.دادن صخش  نآ  هب  ار  اعد  نآ  ندناوخ  هزاجا  یتح   (1)« .نکن لقن  نم  يارب 

: دسیون یم  ثراو  ترایز  نایاپ  رد  یمق  سابع  خیش  موحرم 

یلَع ُمالَّسلا  اقیفر ، کئلوا  َنُسَح  َنیحلاَّصلاَو و  ِءادـهُّشلاو  َنیقیدِّصلا  َنییبَّنلا َو  َعَم  ِنانَجلا  ِیف   » ریظن اـه  تراـبع  یخرب  ندرک  هفاـضا 
(2) .تسه هنارسدوخ  يدایز و  ...ِرئِاحلا » ِیف  َناک  ْنَم 

: دسیون یم  يرون  نیسح  ازریم  موحرم 

تاملک نیا  هک  دـنا  هدرک  هفاضا  نآ  رب  ار  یتاملک  تسا ، هدـش  رداص  موصعم  ماـما  زا  هک  ثراو  تراـیز  ندـناوخ  زا  دـعب  يا  هدـع 
نآ ندناوخرب  يرایسب  ...دراد و  هارمه  هب  زین  ار  ماما  تاملک  رب  ندوزفا  تراسج  تعدب ، رانک  رد  تسا و  راکشآ  غورد  دنچ  ياراد 
رد ادهـش ، يارب  ار  اه  غورد  هنوگ  نیا  هک  مدـید  ار  یـصخش  .دـنا  هدـش  هابتـشا  راچد  زین  ملع  لها  زا  یـضعب  یتح  دـنراد و  مامتها 

دنتسم اهنیا  رگم  تفگ : دیناوخ ، یم  ار  اه  غورد  نیا  یناکم  نینچ  رد  هک  تسا  دنـسپان  امـش  رب  متفگ  وا  هب  دناوخ ، یم  همان  ترایز 
باتک رد  اما  تفگ : .هن » : » متفگ تسین ؟

.ینیلک موحرم  زا : لقن  هب  ص 42 ، ش 88 ، رئاز ، هیرشن  - 1
ص 708. مق ، نارشان  ینواعت  تکرش  مق ، نانجلا ، حیتافم  یمق ، سابع  خیش  - 2

یبهذم ناکما  هب  فرشت  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13615/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13615/AKS BARNAMEH/#content_note_56_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:57

نیا هتخانشان  باتک  کی  دانتـسا  اب  درک و  یم  عمج  ار  يا  هدع  هک  مدرک  اهر  ار  وا  مدش و  تکاس  .ما  هدید  ار  نآ   (1) نانجلا حاتفم 
(2) .دناوخ یم  همان  ترایز  هنوگ 

.دناوخ دشاب ، هدش  رداص  ع )  ) موصعم ماما  زا  هک  ار  يدنتسم  ياه  ترایز  اهنت  دیاب  اه  همان  ترایز  ندناوخ  رد  نیاربانب ،

فّرشت بادآ  ندرکن  تیاعر  . 4

فّرشت بادآ  ندرکن  تیاعر  . 4

نینچ رد  روضح  ماگنه  دیاب  نیاربانب ، تسادـخ ، ّیلو  ربارب  رد  يراسکاخ  راهظا  بدا و  ضرع  یترایز ، ناکم  رد  روضح  زا  فدـه 
فالخ فّرـشت ، بادآ  تیاعر  لوخد و  نذا  نودـب  رهطم  حیرـض  فرط  هب  ندروآ  موجه  .دوش  تیاعر  روضح  بادآ  ییاه  ناـکم 

هب دوـخ  تسد  ندـناسر  نارئاز  شـالت  همه  یتراـیز  ياـه  ناـکم  زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم  هتبلا  .تسا  یگرزب  یمارتـحا  یب  بدا و 
: دیامرف یم  هفیرش  هیآ  هکنآ  لاح  تسا ، ییوج  كربت  حیرض و 

(53 بازحا :  ) .ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  ّالِإ    ِ ِّیبّنلا َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیّذلا  اَهّیَأ  ای 

.دوش هداد  هزاجا  امش  هب  هکنیا  رگم  دیوشن  ربمایپ  هناخ  دراو  نانموم  يا 

زین تایح  رد  ناموصعم  نیا  رگا  یتح  دوش ، یم  ناـموصعم  رگید  لـماش  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  مه  هیآ ، نیا  سپ 
.دنشابن

هب ندـناسر  تسد  حیرـض و  هب  ندیـسر  فدـه  اب  نارگید  هب  ندروآ  راشف  ندـناسر و  رازآ  دورو و  بادآ  ندرکن  تیاعر  نیاربانب ،
ناشیا شجنر  نارگید و  هب  ندیـسر  همدـص  بجوم  رگا  یتح  تسا و  ترایز  بادآ  فالخ  ییوج ، كربت  فدـه  اـب  دـنچره  نآ ،

.دور یم  رامش  هب  تیصعم  دوشب ،

، تارایز اه و  هام  اهزور و  لامعا  اهاعد و  هنیمز  رد  تسا  یباتک  و  تسا ، یمق  سابع  خیـش  نانجلا  حـیتافم  زا  ریغ  نانجلا  حاتفم  - 1
، هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  ینارهط ، گرزب  اقآ  تسا .؛ دنتسمریغ  باتک  نیا  بلاطم  یضعب  .تسا  صخشمان  نآ  هدننک  نیودت  و 

ص324. ج 21 ، چ 2 ، ءاوضالاراد ، توریب ،
صص 97 و 98. چ 2 ، ، 1379 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ناجرم ، ؤلؤل و  يرون ، نیسح  ازریم  - 2
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يرارقرب لماع  نیرت  مهم  هدنوش  ترایز  تخانـش  تفرعم و  هک  دـهد  یم  ناشن  هراب ، نیارد  تفرعم  لها  املع و  ادـخ ، يایلوا  راتفر 
ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  همان  یگدنز  رد  .دـیاین  حیرـض  رانک  نارئاز ، لاح  تیاعر  يارب  یغولـش  لیلد  هب  رئاز  دـنچره  تسوا  اب  طابترا 

نیمز يور  دش و  یم  داشرهوگ  دجـسم  دراو  یهاگ  تفر و  یم  اضر ) ماما   ) مرح هب  فّلکت  نودب  هداس و  رایـسب  ناشیا  تسا : هدمآ 
(. دـش یمن  قاور  لخاد   ) تفر یم  نوریب  مرح  زا  تراـیز  ندـناوخ  زا  دـعب  و  دـیناوخب » هللا  نیما  تراـیز  : » تفگ یم  تسـشن و  یم 

ماجنا بولطم  ترایز  میوشن ، حیرـض  کیدزن  میورن و  لخاد  ات  تسین و  ام  دـنیآ  شوخ  ترایز  نیا  دـنتفگ ، یم  ناشیا  هب  نایفارطا 
«. تسا هدنوش  ترایز  دزن  رئاز  بلق )  ) روضح ترایز ، : » دومرف یم  ناشیا  .میا  هدادن 

: دیوگ یم  ناشیا  هرابرد  راوگرزب  نآ  ناتسود  زا  یکی 

یلو  ) تخادـنا یم  حیرـض  فرط  هب  یهاگن  کنیع  ریز  زا  یهاگ  دوب و  نحـص  لخاد  ناشیا  تراـیز  هماـنرب  دهـشم ، هب  فّرـشت  رد 
اعد ترایز و  زامن  میتفر و  یم  رـسالاب  هب  ترایز  ندناوخ  زا  سپ  میتفر و  یم  لخاد  هب  ناشیا  یهارمه  زا  دعب  اما  دـش ،) یمن  لخاد 

هب ینیدـلا ) ءاهب  هللا  تیآ   ) ناشیا لثم  دـنتفگ : یم  نم  هب  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  .میتشاد  داریا  اقآ  تراـیز  رب  میدـناوخ و  یم 
(1) .تسا مهم  تفرعم  تشاد و  تفرعم  دیاب  ترایز  رد  هک  مدش  هجوتم  نیا  زا  دعب  .دییایب  ترایز 

راّوز يارب  نتـشادن  تمحازم  تسا ، رثؤـم  مه  یلیخ  ما و  هتفاـی  هبرجت  هب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  دـیوگ : یم  ماـنمگ  ياـملع  زا  یکی 
رد نم  يزور  .دراد  روضح  اج  همه  اضر ) ماما   ) ناشیا .دورن  کیدزن  ًالصا  تسا  غولش  هک  ییاج  ینعی  تسا ؛

ص 249. قافآ ، رد  يریس  - 1
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تیانع نم  هب  و   ) مدـش دـنم  هرهب  رایـسب  راّوز ، لاح  تیاعر  لـیلد  هب  مدـناوخ ، یم  هماـن  تراـیز  مدوب و  هتـسشن  مرح  زا  نوریب  هکلف 
(1) (. دش

شرافـس فالخرب  راتفر  نیا  دننک ، یم  تاولـص  هب  توعد  ای  تبحـص  رگیدـکی  اب  دـنلب  يادـص  اب  مرح  لخاد  رد  نارئاز  زا  یـضعب 
ناتیادص دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ِّیبّنلا ؛ ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیذـّلا  اَهّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  هک  تسا  نآرق 

همان ترایز  ندـناوخ  لوغـشم  هک  يدارفا  زکرمت  هجوت و  بلـس  ببـس  لمع  نیا  ( 2 تارجح : « ) .دینکم ربمایپ  يادـص  زا  رتدـنلب  ار 
رد تقو  چـیه  هنرگو  تسا ، هدرکن  كرد  ار  هدـنوش  تراـیز  روضح  رئاز ، هک  تسور  نآ  زا  عقاو  رد  لاـمعا  نیا  .دوش  یم  دنتـسه 

.دنک یمن  اپ  هب  ادصورس  تراسج و  ادخ  ّیلو  روضح 

دوخ يارب  يا  هشوگ  رد  سکره   ) دوب دنلب  ناذا  هب  اهادص  دش ، دراو  ع )  ) نییرکسع مرح  هب  ارماس  رد  یفجن  هطدمحم  خیش  موحرم 
تسا هدش  هچ  ار  امش  اًراقَو ؛ ِهِّلل  َنوُجَْرت  ْمَُکل ال  ام  : » دناوخ ار  هفیرش  هیآ  نیا  درک و  عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  ناشیا  تفگ ،) یم  ناذا 

(13 حون :  ) (2) ! « دیرادن میب  ادخ  هوکُش  زا  هک 

ترایز و رد  هچ  ع )  ) همئا فیرـش  دهاشم  يوبن و  رهطم  مرح  رد  ادص  ندرک  دـنلب  : » دـسیون یم  هیآ  نیا  هب  هراشا  اب  یـسلجم  همالع 
تاملک تسیاشان و  نانخـس  ندرکن  كرت  : » دـسیون یم  یمق  ساـبع  خیـش  موحرم   (3)« .تسا تسرداـن  دنـسپان و  نآ ، ریغ  رد  هـچ 

رد هژیو  هب  دوش ، یم  بلق  تواسق  بجوم  تسا و  دنـسپان  اـج  همه  رد  هشیمه و  ییاـیند  ياـه  تبحـص  هب  ندـش  لوغـشم  هدوهیب و 
(4) «. ...هسدقم نکاما 

(. رصاعم يافرع  زا  یکی  نابز  زا  ترایز  تاکرب  راثآ و  ، ) ص 9 ش 65 ، رئاز ، هیرشن  - 1
صص 203 و 203. جح ، رفس  بادآ  - 2

ص 125. ج 100 ، راونالاراحب ، - 3
.ترایز بادآ  ص 509 ، نانجلا ، حیتافم  - 4
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هجوت نودب  رگیدکی  ندز  ادص  ایند و  هب  طوبرم  روما  رد  ندرک  تبحص  دشاب ، بدا  فالخ  ناذا  يارب  ادص  ندرب  الاب  هک  ییاج  رد 
.دوب دهاوخ  یبدا  یب  یمارتحا و  یب  نیقی  هب  ناکم ، مارتحا  هب 

بلق روضح  شمارآ و  دـننک و  یم  توعد  تاولـص  هب  ار  نارگید  دـنلب  يادـص  اب  حیرـض ، فارطا  فاوط  ماگنه  هک  یناـسک  یتح 
دنـسپان و ناشراتفر  دـنوش ، یم  اهنآ  رطاخ  شجنر  ببـس  دـننز و  یم  مه  هب  دنتـسه  اـعد  زاـمن و  تراـیز و  لوغـشم  هک  ار  ینارئاز 

یب یتـفرعم و  یب  هناـشن  اـهراتفر  هنوگ  نیا  دـش ، دراو  بلق  روضح  توکـس و  اـب  دـیاب  هک  یلاـح  رد  .تسا  تراـیز  بادآ  فـالخ 
.تسا رئاز  یهجوت 

تاغوس دیرخ  هب  مامتها  هجوت و  . 5

تاغوس دیرخ  هب  مامتها  هجوت و  . 5

رفس يادتبا  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  نارئاز  یلـصا  هغدغد  ریخا  ياه  لاس  رد  هلئـسم  نیا  اما  تسا ، هدش  دییأت  یتّنـس  تاغوس 
رارق دوخ  ریثأت  تحت  ار  ناشیا  يدابع  لامعا  اه و  ترایز  یتح  تسا و  تاـغوس  دـیرخ  نارئاز  زا  يرایـسب  تمه  ساوح و  نیرتشیب 

رد نتـشگ  لوغـشم  یترایز ، ياه  ناکم  رد  روضح  ياج  هب  رئاز  زامن ، ای  ترایز  تاقوا  نیرتهب  رد  هک  هدش  هدـید  رایـسب  .دـهد  یم 
.تسا هدش  گنهرف  کی  هب  لیدبت  نایناریا  نیب  رد  رما  نیا  تسا و  تاغوس  دیرخ  رازاب و 

هتبلا تسا و  نازیزع  ناتسود و  يارب  اعد  ترایز و  رد  تباین  تاغوس ، نیرتهب  دنتـسه و  نیجع  تیونعم  اب  هراومه  یترایز  ياهرفس 
.تسا هدش  شرافس  صاخ  ناکیدزن  يارب  يراگدای  كربت و  ناونع  هب  هیده ، مه  یکدنا 

هب رئاز  دـنک و  یم  داجیا  نارئاز  قیفوت  بلـس  يارب  ار  هنیمز  یترایز ، ياه  ناکم  فارطا  رد  اهالاک  اـهرازاب و  عاونا  دوجو  هنافـسأتم 
لحم هب  ناوتان  هتسخ و  زین  نایاپ  رد  دزادرپ  یم  رازاب  رد  ینز  تشگ  هب  یترایز  نکاما  رد  روضح  ياج 
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.تسا هدنامن  شیارب  تدابع  ترایز و  يارب  یناوت  رگید  هک  یلاحرد  دور ، یم  تحارتسا 

هارمه هب  روشک  يارب  مه  ینیگنـس  يدام  ياه  تراسخ  رئاز ، يارب  يونعم  تراـسخ  رب  نوزفا  روشک ، زا  جراـخ  یتراـیز  ياـه  رفس 
تایلاع و تابتع  هب  رفـس  رد  تبرت  حیبست و  رهُم و  دـیرخ  هتـشذگ  ياه  لاس  رد  یترایز ، ياهرفـس  رد  تاغوس  دـیرخ  ّتنـس  .دراد 

ياهالاک دراوم  یضعب  رد  نیگنس و  رایسب  ياه  دیرخ  نونکا  اما  دوب ، دهـشم  رفـس  رد  نارفعز  لیبجنز و  جح و  رفـس  رد  مزمز  بآ 
.تسا هدش  هتشذگ  هداس  ّتنس  یشومارف  ببس  یلمجت ،

زا يرایـسب  دنا و  هتـسبلد  رایـسب  یناریا  نارئاز  دیرخ  مجح  هب  هنیدـم  هکم و  ياه  بساک  ترایز ، جـح و  نامزاس  شرازگ  ساسا  رب 
رظن جـیاتن  رب  اـنب  زین  .دـننک  یم  ناتـسبرع  دراو  فلتخم  ياـهروشک  زا  یناریا  نارئاز  يارب  یـصاصتخا  تروـص  هب  ار  دوـخ  ساـنجا 

صاصتخا الاک  تاغوس و  دـیرخ  هب  ار  دوخ  تقو  زا  تعاس  هس  زا  شیب  زور  ره  رد  نانآ  زا  یمین  نارئاز ، زا  هدـمآ  لـمع  هب  یجنس 
جنپ زا  رتشیب  دـصرد  دودـح 15 دـنا و  هتخادرپ  حـیرفت  هب  اهرازاب  رد  تعاس  کـی  زا  رتمک  هنازور  ناـنآ  زا  یمک  دادـعت  دـنا و  هداد 

(1) .دنا هتشاذگ  تقو  راک  نیا  يارب  تعاس 

ياه هتساوخ  جیردت  هب  نوچ  .تسا  هکـس  يور  کی  ترایز ، تصرف  نداد  تسد  زا  یبحتـسم و  رما  کی  يارب  رایـسب  تقو  فرص 
ینارگن دراد ، هارمه  هب  ار  تاغوس  ندیدنسپن  لیلد  هب  اهنآ  هیالگ  یتحاران و  تاقوا  یخرب  رد  هتفر و  رتالاب  کیدزن  رود و  ناگتـسب 

.دوش یم  رتشیب  رفس  لوط  رد  رئاز 

نایز نآ  یپ  رد  روشک و  زا  زرا  ناوارف  جورخ  روشک ، زا  جراخ  یتراـیز  ياـه  رفـس  رد  تاـغوس  يارب  نیگنـس  ياـه  هنیزه  فرص 
هب ار  يداصتقا  دیدش  ياه 

.مق ناتسا  ترایز  جح و  هرادا  مق ، (س ،) هموصعم ترضح  رهطم  مرح  جح ، هتفه  هاگشیامن  - 1
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مه دشاب و  هدرک  لمع  یبحتسم  شرافس  نیا  هب  مه  ات  دنک  هیهت  تاغوس  زاین  هزادنا  هب  رئاز  دیاب  لکـشم  نیا  لح  يارب  .دراد  هارمه 
.دشاب هتشادن  هارمه  هب  روشک  رئاز و  يارب  یمومع  يدرف و  ياه  نایز 

: دیامرف یم  هراب  نیارد  يربهر  مظعم  ماقم 

شزرا و یب  ياه  قرب  قرز و  غارـس  هب  تعامج  ياهزامن  رد  تکرـش  ياج  هب  یناسک  هک  تسا  نیا  یلامتحا  ياـه  تلفغ  هلمج  زا 
رگراک و بیج  دننک ، رپ  ار  نیملسم  عبانم  هب  تبسن  یلاباال  هناگیب و  ياه  تلود  بیج  هکنیا  يارب  دنورب ، اه  هزاغم  اهرازاب و  چوپ و 

سانجا ياشامت  يدرگرازاب و  هب  تعامج  زامن  رد  تکرـش  ياج  هب  دننک ، رپ  ناش  یلم  تورث  اب  یناریا و  لوپ  اب  ار  اهنآ  راد  هیامرس 
دنناوت یم  اجنآ  زا  رتهب  رت و  نازرا  یهاگ  ناشدوخ  رهـش  رد  هک  ار  سانجا  دـنریگب و  لـغب  ریز  ار  یتاـغوس )  ) اـه هسیک  ...دـنزادرپب 

جح یعقاو  ياهدرواتـسد  اهنیا  دزادرپب ، هجوت  رکذ و  تدابع ، زامن ، هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رتهب  دیفم و  .دـنیایب  دـنریگب  دـننک ، ادـیپ 
(1) .دیروآ یم  ناتدوخ  اب  هک  تسا  یتیونعم  تاغوس ، تساهنیا ، تاغوس  تسا ،

ناناملسم تسردان  ياه  تکرح  راتفر و  زا  نافلاخم  هدافتساءوس  . 6

ناناملسم تسردان  ياه  تکرح  راتفر و  زا  نافلاخم  هدافتساءوس  . 6

ندـناوخ تسا و  ترایز  بدا  فالخ  تعامج  زامن  ییاپرب  تقو  هژیو  هب  بجاو  ياهزامن  ماگنه  تراـیز  زاـمن  تراـیز و  ندـناوخ 
ياهزامن همان و  ترایز  ندناوخ  لوغشم  بجاو  زامن  ماگنه  نارئاز  زا  یضعب   (2) .تسا ترایز  زامن  ترایز و  رب  مّدقم  بجاو ، زامن 

دروآ و یم  مهارف  ار  نافلاخم  هدافتـساءوس  يارب  يرتشیب  هنیمز  هرونم  هنیدـم  لثم  یترایز  نکاـما  رد  لـمع  نیا  دنتـسه و  یبحتـسم 
.دننک یم  مهتم  تابجاو  هب  یهجوت  یب  یتسس و  هب  ار  نایعیش  نانآ 

لاس 1383. جح  ییارجا  یگنهرف و  نارازگراک  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاشیامرف  .يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  تیاس  - 1
ص 28. هینامث ، تانج  - 2
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نآ زا  سپ  درادب و  مّدـقم  ار  نآ  دوب ، اپرب  تعامج  زامن  دـش و  مرح  دراو  رئاز  رگا  تسا  هدـش  دراو  فّرـشت  بادآ  رد  هک  یلاحرد 
(1) .تسا ماما  قح  يادا  رب  مّدقم  دنوادخ ، قح  يادا  نوچ  دوش ؛ ترایز  لوغشم 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  .تسا  هدـش  يا  هژیو  هجوت  تعامج  زامن  دـجاسم و  رد  روضح  تقو و  لوا  زاـمن  تیمها  هب  زین  تاـیاور  رد 
رد ّتنس  لها  موق  هارمه  هب  : » دیامرف یم   (2)« .تسایند رب  ترخآ  يرترب  تلیضف و  نوچمه  تقو  رخآ  رب  تقو ، لوا  زامن  تلیـضف  »

: دیوگ یم  ع )  ) اضر ماما  نارای  زا  یکی   (3)« .دیوش رضاح  دجاسم 

زامن مه  اب  ات  وگب  ناذا  : » دومرف ع )  ) ماما دیسر ، ارف  زامن  تقو  دوبن ، ام  هارمه  هب  یـسک  مدرک و  یم  تکرح  ع )  ) اضر ماما  هارمه  هب 
نودب تقو  لوا  زا  ار  زامن  زگره  : » دومرف ماما  میناوخب ، زامن  مه  اب  همه  دنیایب و  مه  يرگید  دارفا  ات  دـینک  ربص  اقآ  متفگ : .میناوخب 

(4) .زادنیم ریخأت  رذع 

ناکم ود  نیا  رد  رایسب  زین  وت  سپ  تشاد ، یم  تسود  رایسب  هنیدم ) هکم و   ) نیمرح رد  ار  زامن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
رد دنک و  تکرـش  ّتنـس  لها  تعامج  زامن  رد  هک  یـسک  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما   (5) .ناوخب مامت  ار  تزامن  ناوخب و  زاـمن 

هدوب نآ  يارب  اه  هیـصوت  اهدـیکأت و  تسد  نیا  زا   (6)« .تسا هتفای  روضح  ربمایپ  تعاـمج  لوا  فص  رد  اـیوگ  دتـسیاب ، لوا  فص 
يرازگرب لیلد  هب  نایعیش  زا  يا  هدع  هک  تسا 

.رئازلا هیحت  زا : لقن  هب  ص 28 ، هینامث ، تانج  - 1
ح 10685، ص 3130 ؛ چ 4 ، ، 1383 ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضر  دیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2

.لامعالا باوث  زا : لقن  هب 
.هرشاعملا نم  بجی  ام  باب  ص 635 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3

ص 49. ج 49 ، راونالاراحب ، - 4
ص 425. ج 5 ، چ4 ، ، 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  یسوطلا ، نسح  نب  دمحم  رفعج  یبا  - 5

....هیقتلا هب  يدتقی  نم ال  فلخ  هعامجلا  روضح  باب  هعامجلا ، هالص  باوبا  ص 299 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 6
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.دنتشادن یلیامت  نانآ  تعامج  زامن  رد  روضح  هب  ّتنس ، لها  طسوت  نیمرح  رد  تعامج  زامن 

راتفر يا  هنوگ  هب  دیابن  تسین و  يا  هدیدنـسپ  لمع  زامن ، همان و  ترایز  ندناوخ  عیقب و  رانک  رد  فقوت  زامن ، ماگنه  تسا ، یهیدـب 
.دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  نارگید  ییوگدب  شنزرس و  هک  مینک 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

هک سک  نآ  يارب  امش  دنک ، یم  ماندب  ار  ردپ  شدب  راتفر  يارب  دب  دنزرف  انامه  .دننک  شنزرس  نآ  يارب  ار  ام  هک  دینک  يراک  ادابم 
ریخ راک  چیه  رد  دـیرازگب و  زامن  ّتنـس ] لها   ] نانآ نایم  رد  دیـشابن ، یماندـب  هیام  دیـشاب و  وربآ  دوخ ] ماما   ] دـیا هدرپس  لد  وا  هب 

(1) .دیرتراوازس نانآ  زا  ریخ  راک  ماجنا )  ) هب امش  دنریگن ، تقبس  امش  رب  نانآ 

هدید یترایز  ياه  ناکم  رد  هک  تسا  يدنسپان  ياهراتفر  زا  رگید  یکی  تعامج ، زامن  ماگنه  نارازگزامن  ياه  فص  نیب  رد  روبع 
هورکم رازگزامن  لباقم  زا  روبع  هکنیا  نمض  دراذگ ، یم  شیامن  هب  یترایز  نکاما  رد  تعامج  زامن  زا  دنسپان  يا  هولج  دوش و  یم 

، نارئاز زا  یضعب  اب  اهنآ  ياه  يراتفر  دب  زا  یکی  دنهد و  یم  ناشن  شنکاو  دنناد و  یم  مارح  ار  نآ  زین  ّتنس  لها  زا  یخرب  تسا و 
.تسا لمع  نیمه  هب  طوبرم 

تسا يرگید  دنسپان  راتفر  اه  ناکم  نیا  يونعم  ياضف  اب  طابترا  یب  ياهوگو  تفگ  سدقم و  ياه  ناکم  رد  دارفا  ینیـشن  مه  رود 
هک تسا  هدمآ  يرایسب  ثیداحا  رد  دوش و  یم  نایناریا  نایعیـش و  یماندب  ببـس  تایلاع  تابتع  هنیدم و  هکم و  لثم  ییاهاج  رد  هک 

نمـض درک ، زیهرپ  دنک  یم  داجیا  نافلاخم  يارب  هناهب  هک  ییاهراتفر  زا  دـشاب و  تحلـصم  تزع و  ساسارب  دـیاب  هعیـش  یـشم  طخ 
.تسا هورکم  دجسم  رد  ایند  زا  نتفگ  نخس  هکنیا 

.هیقتلا باب  ص 219 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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رفس رد  ناهارمه  قوقح  هب  یهجوت  یب  . 7

رفس رد  ناهارمه  قوقح  هب  یهجوت  یب  . 7

يونعم يرفس  هک  یترایز  ياهرفـس  رد  هلئـسم  نیا  .تسا  نارگید  قوقح  تیاعر  ناملـسم ، ره  یمالـسا  یقالخا و  فیاظو  زا  یکی 
.تسا ناهارمه  قوقح  تیاعر  ترایز ، تاکرب  راثآ و  زا  ندش  دنم  هرهب  همزال  .دبلط  یم  رتشیب  هجوت  تسا ،

يروخورف و ار  دوخ  مشخ  یـشاب و  تنابز  بقارم  ینک و  راتفر  یقالخا  شوخ  اب  تناهارمه  اب  نک  شالت  : » دومرف ع )  ) قداص ماـما 
(1) «. یشاب دنمتواخس  یشاب و  هتشاد  تشذگ  يزیهرپب و  ییوگ  هدوهیب  زا 

يارب یتحاران  تمحز و  ببس  یهاوخدوخ  رثا  رب  هاگ  تلفغ و  يور  زا  دننک و  یمن  هجوت  فیاظو  هنوگ  نیا  هب  نارئاز  زا  یضعب  اما 
دنتسه نآرق  تئارق  ای  ندناوخ  زامن  ای  ترایز  لوغشم  هتسشن  ای  هداتسیا  نارئاز  دمآو  تفر  ریـسم  رد  هک  یناسک  .دنوش  یم  نارگید 

راچد يدراوم  رد  هکلب  تسین ، ناشیارب  یـشاداپ  اـهنت  هن  هک  دـنوش  یم  نارگید  يارب  تمحز  تکرح و  ریـسم  رد  ماـحدزا  ببـس  و 
.دنا هدش  زین  هانگ 

هاگ تسا و  تسردان  ناشراتفر  دـننک ، یم  فرـصت  ار  نارگید  ياج  ای  دـنراد  رارـصا  زامن  ياه  فص  رد  نتـسشن  يارب  هک  یناسک 
یم دـش ، یم  دراو  هک  اج  نامه  سلجم  نییاـپ  رد  دـش ، یم  دراو  یلزنم  هب  هاـگره  ربماـیپ  .دراد  ار  یبصغ  ناـکم  رد  نتـسشن  مکح 

(2) .تسشن

يارب یتحار  ياج  اجکره  رگنب  سلجم  رد  درکن ، زاب  اج  وت  يارب  یـسک  يدـش و  دراو  یـسلجم  هب  رگا  : » دومرف یم  هیـصوت  ناـشیا 
(3) «. نیشنب اج  نامه  دوب ، نتسشن 

.هیصولا باب  ص 286 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 1
باب 75. هرشعلا ، ماکحا  باوبا  ص 108 ، ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 465. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3
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: دومرف یم  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

فص لخاد  ار  دوخ  راشف  اب  دمآ و  هاوخ  دوخ  صخش  کی  نیب  نیا  رد  میدوب  هتـسشن  زامن  يارب  مارحلا  دجـسم  رد  هعمج  زور  کی 
صخـش نآ  هک  یتشذگ  نآ  .دـش  جراخ  مارحلا  دجـسم  زا  تساخرب و  دـش و  جراخ  فص  زا  رگید  رفن  کی  هک  يا  هنوگ  هب  درک ،

(1) .تسا رتشیب  دناوخ  صخش  نیا  هک  يزامن  نآ  زا  ربارب  نارازه  شباوث  داد ، ماجنا  هدش ) جراخ  فص  زا  )

مهم و فیاظو  زا  ناشیا  هب  ندرک  کمک  نارگید و  نتـشاد  مّدـقم  تشذـگ و  ناهارمه ، قوقح  تیاـعر  یهورگ ، ياـه  هماـنرب  رد 
.تسا شرافس  دروم 

.تسا رئاز  یـسانش  هفیظو  تقد و  هناشن  ناهارمه  قوقح  تیاعر  ندش ، هدایپ  نتـسشن و  رد  امیپاوه و  ای  سوبوتا  هب  ندـش  راوس  رد 
.تسا یمالسا  قالخا  فالخرب  ناهارمه  هب  یهجوت  یب  یهاوخدوخ و 

(2)« .دـسرپ یم  يو  زا  وا  قوقح )  ) هرابرد دـنوادخ  دوش ، رفـس  مه  ینمؤم  اب  مدـق  لهچ  یـسک  رگا  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداـص ماـما 
هک يا  هزادنا  هب  دتفا ، شیپ  وا  زا  یهجوت ) یب  يور  زا   ) سپـس دوش ، هارمه  دوخ  ینید  ردارب  اب  یهار  رد  سک  ره  : » دومرف نینچمه 

(3) «. تسا هدرک  متس  وا  هب  دوش ، ناهنپ  دوخ  قیفر  مشچ  يولج  زا 

ياه همانرب  رد  ماگنهب  ندرک  تکرـش  سلاجم ، رد  نتـسشن  ندروخ ، اذـغ  ندـش ، هدایپ  راوس و  رد  یهورگ  ياهرفـس  رد  نیارباـنب ،
رانک رد  یهاوخدوخ ، ناهارمه و  هب  یهجوت  یب  هکارچ  درک ؛ تیاعر  ار  ناهارمه  لاح  دیاب  ...نارگید  تقو  ندرکن  هابت  یهورگ و 

.دوش یم  هدناوخ  هانگ  يدراوم  رد  يونعم ، ياه  قیفوت  نداد  تسد  زا 

.یحودمم نسح  داتسا  اب  وگو  تفگ  ص 15 ، ش 118 ، رئاز ، هیرشن  - 1
ص 275. ج 76 ، راونالاراحب ، - 2
ص 175. ج 76 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) «. دراد یگتسب  لباقتم  شمرن  تبحم و  هب  يرفس ، مه  یهارمه و  موادت  : » دومرف ع )  ) یلع ماما 

زا ناشیا ، هب  ندـناسر  يرای  لـیاسو و  زا  ندـش  هداـیپ  راوس و  سلاـجم و  رد  ناـنآ  نتـشاد  مّدـقم  هدروخلاـس و  دارفا  لاـح  تیاـعر 
ياه شزغل  ربارب  رد  يرابدرب  لمحت و  .دنتسه  دوخ  رکف  هب  اهنت  دننک و  یمن  هجوت  نادب  نارئاز  زا  یضعب  هک  تسا  یقالخا  فیاظو 

.دیازفا یم  یهورگ  ياهرفس  ییابیز  هب  هدشن ، ینیب  شیپ  تاقافتا  ربارب  رد  نداد  جرخ  هب  هلصوح  نارگید و 

یگتـسب نارگید ) ياه  شزغلو   ) اـه لکـشم  لّـمحت  يراـبدرب و  هب  رفـس ، لوط  رد  رطاـخ  شمارآ  ییاـبیز و  : » دومرف ع )  ) یلع ماـما 
.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  هورگ  رد  ار  یلدمه  تقافر و  تیمیمص و  یقالخا ، فیاظو  هب  هجوت  قوقح و  همه  تیاعر   (2)« .دراد

یترایز نکاما  رد  یمالسا  تانوئش  ندرکن  تیاعر  . 8

یترایز نکاما  رد  یمالسا  تانوئش  ندرکن  تیاعر  . 8

يرتشیب تیمها  یترایز  ياهرفـس  رد  هک  تسا  نید  ناگرزب  و  (ع ) موصعم همئا  نآرق ، تایآ  دیکأت  دروم  یمالـسا  تانوئـش  تیاعر 
.درک دهاوخ  هولج  توافتم  ییاضف  نکاما ، نیا  دنک و  یم  ظفح  ار  یترایز  نکاما  تمرح  دوخ ، نأش  ظفح  اب  رئاز  .دبای  یم 

.دراد يرتشیب  تیولوا  دـنراد ، روضح  زین  اه  بهذـم  رگید  زا  ناملـسم  نارئاز  هک  یترایز  ياه  ناکم  رد  یمالـسا  تانوئـش  تیاعر 
.دشاب همئا  راختفا  تنیز و  بجوم  دیاب  هعیش  رئاز  رهاظ  راتفر و 

هک ناوناب  هژیو  هب  دنوش ، یم  رضاح  یترایز  نکاما  رد  بسانمان  يرهاظ  اب  دننک و  یمن  هجوت  یمالسا  تانوئـش  هب  نارئاز  زا  یـضعب 
ششوپ و ندرکن  تیاعر  اب 

هرامش 4982. ص 244 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  - 1
ح 9622. ص 420 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  - 2
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تمرح دنزاس و  یم  هدولآ  ار  اجنآ  يونعم  ياضف  دنوش و  یم  دراو  یترایز  ياه  ناکم  هب  شیارآ  اب  يدراوم  رد  یمالسا و  باجح 
یهجوت یب  یمالسا  ششوپ  هب  یلاح  رد  نیا  .دنوش  یم  نارئاز  رگید  يونعم  زکرمت  بلق و  روضح  عنام  دننکـش و  یم  ار  نکاما  نآ 

: دیامرف یم  دراد و  دیکأت  نآ  ترورض  رب  نآرق  تایآ  هک  دوش ، یم 

(31 رون :  .) ...ّنِِهبُویُج یلَع  ّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْضَْیل  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  ّالِإ  ّنُهَتَنیز  َنیْدُبیال  ِتانِمْؤُْمِلل ...  ُْلق  َو 

ندرگرب ار  دوخ  يرـسور  دـیاب  تسادـیپ و  نآ  زا  ًاـعبط )  ) هچنآ رگم  دـننادرگن  راکـشآ  ار  دوخ  ياـهرویز  ...وگب  ناـمیااب  ناـنز  هب 
 . ...دنزادنا ورف )  ) شیوخ

: تسا هدمآ  رگید  يا  هیآ  رد 

(33 بازحا :  ) .یلوُْألا هِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجّرَبَت  ّنُِکتُوُیب َو ال  یف  َنْرَق  َو 

.دیزاسن راکشآ  ار  دوخ  ياه  تنیز  میدق  تیلهاج  راگزور  دننام  دیریگب و  رارق  نات  ياه  هناخ  رد 

رداچ اب  ششوپ  دنناشوپب و  مرحمان  زا  ار  چم  ات  اه  تسد  تروص و  يدرگ  زج  هب  ندب  مامت  دیاب  نانز  ناهیقف ، ناملاع و  ياوتف  ربانب 
(1) .دوش زیهرپ  دیاب  دنک ، یم  مرحمان  هجوت  بلج  هک  ییاه  سابل  زا  تسا و  رتهب 

.درک تیاعر  ار  لماک  باجح  دیاب  تسا و  هدش  هجوت  ناهیقف  ياوتف  رد  زین  ترایز  اعد و  زامن ، لاح  رد  ششوپ  تیاعر 

: دسیون یم  یمق  سابع  خیش  موحرم 

زا اهنآ  ترایز  تقیقح  رد  دـنور ، یم  ترایز  هب  بسانمان  ياه  سابل  اـب  دـننک و  یم  شیارآ  ار  دوخ  تراـیز  مسا  هب  هک  ییاـه  نز 
(2) (. دور یم  رامش  هب  هانگ  و   ) تساهنآ تشز ) ياهراک   ) تارکنم زا  هکلب  درادن ) شاداپ  و   ) دوش یمن  هدناوخ  تادابع 

97و98. صص چ 24 ، ، 1380 باتک ، ناتسوب  مق ، درم ، نز و  طباور  ماکحا  یموصعم ، دوعسم  دیس  - 1
.ترایز بادآ  صص 510 و 511 ، نانجلا ، حیتافم  - 2
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یترایز ياه  ناکم  رد  هژیو  هب  دنراد ، روضح  زین  اهروشک  رگید  ناملسم  نارئاز  هک  ییاه  ناکم  رد  یمالسا  شـشوپ  هب  یهجوت  یب 
دهاوخ زین  یباجحدب  هب  یناریا  هعیـش و  نانز  همه  ندش  مهتم  بجوم  اه ، ناکم  نیا  تمرح  ندـش  هتـسکش  رانک  رد  هنیدـم ، هکم و 
ینتفگ .تسا  یندوشخبان  گرزب و  یهانگ  هتبلا  هک  درک  دـهاوخ  مهارف  نایناریا  نایعیـش و  دـض  رب  تسرداـن  تاـغیلبت  هنیمز  دـش و 

.دنبای یم  روضح  زین  هنیدم  هکم و  رد  فیاظو  هب  انشآان  هجوت و  یب  نانز  زا  يا  هدع  ریخا  ياه  لاس  رد  تسا 

رایسب رما  نیا  تیاعر  هک  دنزاس  یم  هدولآ  ار  یترایز  نکاما  ياضف  بسانمان  ياه  سابل  ندیشوپ  تایناخد و  لامعتـسا  اب  زین  نایاقآ 
مک هناشن  درادـن و  یناوخمه  اه  راتفر  كولـس و  نیا  اب  تسه ، یهلا  هکئالم  روضح  لوزن و  لحم  هک  ییاـه  ناـکم  .تسا  يرورض 

.تسا رئاز  یهجوت 

تحایس هب  ترایز  گنهرف  رییغت  . 9

تحایس هب  ترایز  گنهرف  رییغت  . 9

رد .دننک  یم  مادقا  نآ  هب  رایـسب ، تالکـشم  لمحت  اب  هک  تسا  یناسک  يارب  راذگرثا  يونعم و  رایـسب  ییاهرفـس  یترایز ، ياهرفس 
يا هژیو  ناونع  اب  رفس  زا  سپ  یتح  دش و  یم  هجوت  مارتحا و  رایسب  دنتفای ، یم  فّرشت  یترایز  ياه  ناکم  هب  هک  يدارفا  هب  هتـشذگ 

هب هک  یناسک  ییالبرک و  دـنتفر ، یم  البرک  هب  هک  یناـسک  یجاـح و  دـندش ، یم  فّرـشم  هکم  هب  هک  یناـسک  .دـندش  یم  هدـناوخ 
.دش یم  هتخانش  شزرااب  رایسب  ینکاما  نینچ  رد  روضح  قیفوت  دندش و  یم  باطخ  يدهشم  دندرک ، یم  تمیزع  دهشم 

، تفر ترفاسم  هب  دومیپ و  ار  ینالوط  ياه  هار  ناوت  یم  هاتوک  نامز  رد  یناسآ و  هب  هدـش و  ناسآ  اهرفـس  هک  رـضاح  رـصع  رد  اما 
هب يا  هدع  دوش و  نوگرگد  دارفا  یضعب  رد  یترایز  نکاما  هب  ترفاسم  هزیگنا  هدش  ببس  هلئسم  نیا 
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.دوب دهاوخ  زین  اه  بیـسآ  رگید  ندمآ  دوجو  هب  هنیمز  دوخ ، نیا  هک  دننک  رفـس  هب  مادقا  یترایز  نکاما  هدـهاشم  تحایـس و  دـصق 
: دیامرف یم  هراب  نیارد  يربهر  مظعم  ماقم 

، ناسنا ياوه  سفن و  نیا  تسین ، ینتفگ  هک  رگید  فادـها  کی  اب  هدرکن  يادـخ  اـی  یـشدرگ  رفـس  کـی  تروص  هب  جـح  هب  هاـگن 
(1) .دوش رود  جح  رد  دیاب  يدام  ياه  هزیگنا  نیا  درک ، يریگولج  تبقارم و  ار  اهنیا  دیاب  دناشک ، یم  اهاج  یلیخ  هب  ار  ناسنا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(2) .ًهَلسَم َنیکاسَملا  ُّجح  هراِجت و  ِءاینْغَالا  ُّجَح  هَهُْرت َو  ِكولُملا  ُّجَح  ُنوکَی  ٌنامَز  ِسانلا  یَلَع  یتأی 

.درازگ دنهاوخ  جح  ییادگ  دصق  هب  نادنمزاین  تراجت و  دصق  هب  نادنمتورث  تحایس و  دصق  هب  ناهاشداپ  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز 

هدـهع رب  نارئاز  ناکـسا  هیذـغت و  لـقن و  لـمح و  دریذـپ و  یم  ماـجنا  یهورگ  تروـص  هب  یتراـیز  ياهرفـس  زا  يرایـسب  یفرط  زا 
تـسد زا  تیاکـش  ضارتـعا و  بیترت  نیدـب  .درب  یم  ـالاب  ار  نارئاز  زا  یـضعب  ياـهراظتنا  زین  رما  نیا  تسا و  صاـخ  يا  هعوـمجم 

.تساهرفس هنوگ  نیا  ياه  بیسآ  زا  رئاز ، یعقوترپ  ای  اه  یتساک  یخرب  ببس  هب  ناراکردنا 

هنیزه ای  اه  یتساک  هناراکبلط  يراتفر  اب  هشیمه  دـنرادن ، هورگ  لـماوع  ناراکردـنا و  تسد  زا  یـسانشردق  هیحور  اـهنت  هن  يا  هدـع 
.دننک یم  حرطم  ییاجبان  ياه  هتساوخ  دنشک و  یم  خر  هب  دنا ، هتخادرپ  هک  ار  یکدنا 

: دومرف ع )  ) قداص ماما 

جح 1385. ییارجا  یگنهرف و  نارازگراک  عمج  رد  هل  مظعم  تاشیامرف  يربهر ، مظعم  ماقم  تیاس  - 1
باب 26. جحلا ، باتک  باوبا  ص 463 ، ج 5 ، ماکحالا ، بیذهت  - 2
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رد ار  نارگید  هتساوخ  ندروخ  اذغ  رد  دنکن و  ارادم  دوخ  ناتسود  اب  ینیشن و  مه  یکین ، هب  دوخ  ناهارمه  اب  هک  یسک  تسین  ام  زا 
(1) .دریگب هدیدان  ار  نارگید  قالخا  وخو  قلُخ  رد  دریگن و  رظن 

اه تصرف  نتفر  تسد  زا  ترایز و  ندش  يداع  . 10

اه تصرف  نتفر  تسد  زا  ترایز و  ندش  يداع  . 10

یضعب يارب  یترایز  رفس  قیفوت  اما  تسا ، زیچان  رایـسب  هتـشذگ  اب  هسیاقم  رد  رفـس  تالکـشم  هدش و  ناسآ  رایـسب  ترفاسم  هزورما 
نآ و تیمها  هب  نارئاز  یخرب  لاح  نیا  اـب  .دـنراد  يرتشیب  تیمها  اهرفـس  هنوگ  نیا  نیارباـنب ، .دوش  یم  مهارف  راـب  کـی  اـهنت  دارفا 

یترایزریغ ياه  ناکم  رازاب و  رد  ای  تحارتسا  لحم  رد  ار  دوخ  تقو  رتشیب  دـنا و  هدربن  یپ  يرفـس  نینچ  ندـش  مهارف  ياه  یتخس 
.دننک یم  يرپس 

طابترا ادخ و  ّیلو  هاگیاج  هرابرد  یلو  تسا ، مهم  ناشیارب  حیرض  هب  ندناسر  تسد  حیرض و  رانک  نتفر  زین  مرح  هب  فّرشت  ماگنه 
تـسا یهلا  ضیف  تمحر و  لوزن  زکرم  هک  ییاه  ناکم  دنرادن ، تفرعم  نادنچ  درک  رارقرب  ادـخ  ّیلو  ماما و  اب  ناوت  یم  هک  يونعم 

.تسادخ اب  طابترا  تدابع و  يارب  ناکم  نیرتهب  و 

هاگراب نآ  هب  امش  ياه  مشچ  هک  دیراد  یتداعـس  هچ  : » دومرف یم  يوضر  سدق  ناتـسآ  ناراکردنا  تسد  نامداخ و  هب  ینیمخ  ماما 
مظعم ماقم   (2)« .میراد نآ  ترـسح  ام  دـیور و  یم  هکئالم ، زکرم  ملع و  زکرم  فیرـش ، مرح  نآ  رد  دوش و  یم  زاب  یتوکلم  میظع 

: دیامرف یم  زین  يربهر 

دوخ لوپ  هک  تسا  یجاح  يارب  یگرزب  يالب  جح ، رد  يویند  یلومعم  ياه  یمرگرس  شزرا و  یب  چوپ ، فراخز  هب  ندش  مرگرس 
ار دوخ  رمع  جرخ ، ار 

ص 250. مق ، قالخالا ، مراکم  - 1
ص ج 12 ، چ 1 ، ، 1378 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، ینیمخ ، ماما  راـثآ  هعومجم  ماـما ، هفیحـص  - 2

.106
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قیفوت ینعی  جح ، زا  نتشگرب  یلاخ  تسد  .ددرگرب  یلاخ  تسد  تقو  نآ  دراذگ ، یم  هیام  دوخ  ناج  مسج و  زا  .دنک  یم  فرـصم 
؟(1) تسین فیح  نتشگرب  یلاخ  تسد  نیا  يونعم ؛ يدنم  هرهب  هب  يریگ ، تربع  هب  یقالخا ، يزاسزاب  هب  نتفاین 

تانیئزت راوید و  رد و  هب  شهاـگن  ساوح و  هکنیا  هن  دوش ، دراو  هاـگیاج  نآ  زا  تسرد  كرد  بلق و  روضح  اـب  دـیاب  رئاز  نیارباـنب 
مظعم ماقم  .دنادن  هدیدنـسپ  هتفریذـپ و  ار  دوخ  ترایز  دـشن ، حیرـض  رانک  رد  روضح  هب  قفوم  یغولـش  لیلد  هب  رگا  و  دـشاب ، مرح 

: دیامرف یم  يربهر 

دیابن تسا و  سرد  کی  مادکره  مارحا ، نارود  تاعونمم  تیاعر  عوشخ و  عوضخ و  تلاح  تیاعر  نداد و  ماجنا  ربدتاب  ار  لامعا 
هب نتفرن  تهج  هب   ) رـضحم مدرم  مشچ  يولج  درذـگب و  زامن  تقو  رگید ، لکـشم  ...دـننک  لطاب  ییاـیند  کـچوک  ياـه  هزیگنا  اـب 

کی نیا  تسا ، نیا  لـالخ  رد  هک  يرگید  ياـهزیچ  دوشب و  بوـسحم  یناریا  یجاـح  هب  نیهوـت  و  دـیرخ ) هب  نتخادرپ  تعاـمج و 
(2) .دنهدب رارق  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  ار  يونعم  ياضف  نآ  لک  هک  تسا  ریقح  تیمها و  مک  سوه 

يرادرب هرهب  يارب  هـک  ینارئاز  دوـش ، یم  هدـهاشم  نارئاز  زا  یـضعب  رد  هـک  تـسا  يدراوـم  زا  تـقو ، ندـش  فـلت  یگماـنرب و  یب 
، دـنا هتفرگن  رظن  رد  لامعا  ماجنا  مرح و  هب  نتفر  يارب  ینیعم  ناـمز  دـنرادن و  یمظنم  هماـنرب  چـیه  تراـیز  يونعم  رفـس  زا  بولطم 
هصغ و ببـس  تصرف ، نتفر  تسد  زا  هَّصُغ ؛ هَصْرُْفلا  ُهَعاِضا  : » دومرف (ع ) یلع ماما  .دـنهد  یم  تسد  زا  ار  اـه  تصرف  نیرت  شزرااـب 

(3) «. دش دهاوخ  ترسح 

تدابع و یترایز و  ياه  همانرب  يارب  ار  نامز  نیرتهب  رئاز  رگا  اما  دنیآ ، یم  دوخ  هب  ناکم  نآ  زا  ندشادج  عادو و  ماگنه  هدـع  نیا 
هدافتسا دهد ، رارق  رازاب  يارب  ار  مرح  زا  تشگزاب  ای  تحارتسا  ياه  تقو  دهد و  رارق  نآرق  متخ 

ص 236. چ 1 ، ، 1382 رعشم ، رشن  نارهت ، يربهر ، مظعم  ماقم  ياه  مایپ  نانخس و  هعومجم  جح ، هفیحص  - 1
.1386 جح ، نارازگراک  عمج  رد  هل  مظعم  تاشیامرف  يربهر ، مظعم  ماقم  تیاس  - 2

باب 91. سفنلا ، داهج  باوبا  ص 84 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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زاـمن رکذ و  هب  رتـشیب  دـیدرک ، ادـیپ  یبـنلا  دجـسم  رد  روضح  قیفوت  هاـگره  : » دومرف ع )  ) قداـص ماـما  .تسا  هدرب  رفـس  زا  بولطم 
(1) «. دوش یمن  مهارف  اه  تصرف  نیا  هشیمه  دینادب  دیزادرپب و 

دهاوـخ هدـهاشم )  ) تراـیز ار  ادـخ  لوـسر  گرم ، زا  شیپ  دــنک ، مـتخ  ار  نآرق  هـکم  رد  سکره  : » دــیامرف یم  زاـب  (ع ) ماـما نآ 
(2) «. دومن

یترایز نکاما  تسادق  هب  یهجوت  یب  . 11

یترایز نکاما  تسادق  هب  یهجوت  یب  . 11

تلیضف و اه  ناکم  رگید  هب  تبسن  زین  اه  ناکم  یخرب  دنراد ، يا  هژیو  تسادق  تفارش و  اه  نامز  یخرب  هک  هنوگ  نامه  مالـسا  رد 
هب دوش ، یم  نفد  ادـخ  ّیلو  ای  ربمایپ  نیمز  نآ  رد  یتقو  اما  درادـن ، یتوافت  رگید  نیمز  اـب  نیمز  هعطق  کـی  عقاو  رد  .دـنراد  یکاـپ 
یم مارح  نآ  هب  تناها  مزال و  شمارتحا  ور ، نیازا  تسا ، هتشادن  نآ  زا  شیپ  هک  دبای  یم  یتکرب  تلیضف و  تفارش و  ناشیا  هطساو 

.دوش

: دومرف ع )  ) قداص ماما 

نیمزرـس هبعک )  ) مارحلا هللا  تیب  داد :) يرترب  زایتما   ) درک رایتخا  ار  هعقب  شـش  نیمز  يور  ياـه  ناـکم  اـهربق و  زا  لاـعتم  دـنوادخ 
(3) .دوش یم  هدرب  اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  يدجاسم  ادهش و  تداهش  لحم  ایصوا ، ناربمایپ و  رازم  مرح ،

هب هجوت  نودب  نارئاز  زا  یضعب  اما  .تسا  مزال  نآ  تمرح  ظفح  دراد و  تسادق  تساهنآ ، رب  دنوادخ  تیانع  رظن و  هک  ییاه  ناکم 
دنسپان یلمع  همئا ، مرح  رد  ندیباوخ  .دنوش  یم  یتمرح  یب  ببـس  دنباوخ و  یم  اه  قاور  فارطا  هشوگ و  رد  اه  ناکم نیا  تسادق 

.تسا هورکم  دجسم  رد  ندیباوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا ،

ص 381. ج 96 ، راونالاراحب ، - 1
ص 82. ج 99 ، راونالاراحب ، - 2
ص 66. ج 98 ، راونالاراحب ، - 3
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نودب يدارفا  دش ، لوغـشم  اعد  رکذ و  هب  اجنآ  رد  دراو و  هدنکفا  ریز  هب  رـس  عوضخ و  بادآ و  تیاعر  اب  دـیاب  هک  ییاه  ناکم  رد 
يرادرب ملیف  ای  کمایپ  نداتـسرف  هب  اه  قاور  حیرـض و  فارطا  رد  لوغـشم و  هملاـکم  هب  دوخ  هارمه  نفلت  اـب  تراـیز  بدا  تیاـعر 

تفگ يرادرب و  ملیف  اب  دش ، دراو  اهنآ  رد  تاولص  حیبست و  رکذ و  ِنابز  هاتوک و  ياه  ماگ  اب  دیاب  هک  ییاه  ناکم  دنتـسه ؛ مرگرس 
.تساجنآ تسادق  هب  یهجوت  یب  یعون  دنرادن و  یبسانت  چیه  هارمه ، نفلت  هب  ندش  مرگرس  وگو و 

دیکأت اب  مالـسا  هکنآ  لاح  درادن ، يراگزاس  یترایز  ياه  ناکم  تسادـق  تمرح و  ظفح  اب  زین  تشادـهب  تفاظن و  ندرکن  تیاعر 
یفاضا داوم  نتخیر   (1) .تسا هتسناد  نامیا  هناشن  ار  تفاظن  هدرک و  فظوم  تشادهب  ظفح  تفاظن و  تیاعر  هب  ار  ناناملسم  رایسب ،

.تسا یترایز  سدقم و  ياه  ناکم  هب  راکشآ  یمارتحا  یب  اه ، قاور  اه و  نحص  رد  هدش  فرصم 

اه تیلم  رگید  اب  لماعت  هب  ییانشآان  . 12

اه تیلم  رگید  اب  لماعت  هب  ییانشآان  . 12

صاخ گنهرف  بادآ و  يرهـش  ره  روشک ، کی  رد  یتح  دراد و  يا  هژیو  ياهرواب  موسر و  بادآ و  گنهرف و  يروشک  تلم و  ره 
دهاوخ مهارف  ار  رگید  ياه  تیلم  اـب  طاـبترا  ناـشیا و  گـنهرف  هب  مارتحا  یتلم ، ره  ياـهرواب  گـنهرف و  اـب  ییانـشآ  .دراد  ار  دوخ 

ترـشاعم ناـنآ  بادآ  اـب  يدوب ، یبـیرغ  رهـش  روشک و  رد  هاـگره  نیـسح ! مرـسپ  : » دوـمرف ع )  ) نیـسح هب  ع )  ) یلع ماـما  .تخاـس 
(2) «. نک

دهاوخ رئاز  يارب  تالکشم  بجوم  يدراوم  رد  ینارگن و  یمگردرس و  ببس  اه  تلم  رگید  ياهرواب  گنهرف و  اب  نتشادن  ییانشآ 
ره .تخاس  دهاوخ  مهارف  نایناریا  نایعیش و  ندرک  مهتم  نافلاخم و  هدافتساءوس  يارب  ار  هنیمز  دش و 

ص 291. ج 59 ، راونالاراحب ، - 1
ص 267. ج 44 ، راونالاراحب ، اهباداب ،» یشاعف  ابیرغ  هدلب  یف  تنک  اذا  نیسح  - » 2

یبهذم ناکما  هب  فرشت  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 88 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13615/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13615/AKS BARNAMEH/#content_note_74_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:75

يو اب  هنامیمـص  یفطاع و  دروخرب  تسا و  مزال  ناشیا  مارتحا  تیاعر  تسا و  هدـنوش  ترایز  نامهم  يداژن  ره  روشک و  ره  زا  رئاز 
: دومرف ع )  ) یلع .درب  دـهاوخ  نیب  زا  ار  مومـسم  تاغیلبت  اه و  ینیبدـب  یخرب  نینچمه ، تشاد  دـهاوخ  هارمه  هب  ار  لباقتم  یـشنکاو 

(1) «. دیونشب هنابدؤم  ابیز و  خساپ  ات  دییوگب  نخس  ابیز  رگیدکی  اب  هشیمه  »

بادآ تیـصخش و  هب  نداهن  مارتحا  هکلب  میـشاب ، دـنب  ياپ  ناشیا  ياهرواب  هب  اه  بهذـم  اهروشک و  رگید  اب  لماعت  رد  تسین  مزـال 
.دش دهاوخ  ناشیا  زا  هتسیاش  بسانم و  راتفر  زاس  هنیمز  ناشیا  بدا  تیاعر  نانآ و 

لمع دوخ  هب  صوصخم  هژیو ، لامعا  رد  دنچره  دینک ، ارادـم  ترـشاعم و  مدرم  بادآ  قالخا و  اب  دیـشوکب  : » دومرف ع )  ) یلع ماما 
(2) «. دینک یم 

فارسا . 13

فارسا . 13

فارـسا و زا  دـیکأت و  تایاور  تایآ و  رد  روما  همه  رد  نآ  تیاعر  هب  تسا و  یمالـسا  یناسنا و  يوکین  ياه  تلـصخ  زا  لادـتعا ،
انامه ِراَّنلا ؛ ُباحصَا  مه  َنِیفِرسُملا  َّنَا  و  : » دیامرف یم  يا  هیآ  رد  دنوادخ  .تسا  هدش  هدرمش  ناهانگ  زا  یهن و  تدش  هب  يور  هدایز 

(43: رفاغ «. ) دنا شتآ  نارای  ناگدننک  فارسا 

(3) «. تسا تورث  يدایز  هیام  يور ، هنایم  يدوبان و  تکاله و  بجوم  فارسا ، : » دومرف ع )  ) یلع ماما 

لیلد هب  مدرم  زا  يرایـسب  .تسا  گنهرف  کی  هب  ندـش  لیدـبت  لاح  رد  شرتسگ و  لاح  رد  ییارگ  فارـسا  ام  هعماـج  رد  هنافـسأتم 
مک يداع و  يرما  ار  نآ  دـنروآ و  یم  يور  فارـسا  هب  رخافت ، لـیلد  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  يور و  هناـیم  گـنهرف  اـب  ییانـشآان 

یترایز ياهرفس  رد  یعیبط  روط  هب  سپ  دنناد  یم  تیمها 

ح 9979. ص 436 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  - 1
ح 10027. ص 437 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  - 2

ص 192. ج 59 ، راونالاراحب ، زا : لقن  هب  ص 162 ، جح ، رفس  بادآ  - 3
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یم مزال  ار  نآ  دنروآ و  یم  يور  يرورضریغ  نیگنس و  ياه  هنیزه  فرـص  فارـسا و  هب  زین  نآ  ینامهم  رفـس و  زا  سپ  جراخم  و 
.دش دهاوخ  ترایز  يونعم  تاقیفوت  زا  ندش  هرهب  یب  ببس  رما  نیا  هب  رئاز  یهجوت  یب  هک  یلاحرد  دنرادنپ ،

زا ییاه  هنومن  ریگ  مشچ  ياهالاک  دیرخ  تسین و  نآ  هب  يزاین  نادنچ  هک  ییاهالاک  دیرخ  يرورضریغ و  ياهراک  رد  ندرک  هنیزه 
(1) «. تسا فارسا  يور و  هدایز  تسردان ، هار  رد  ییاراد  ندرک  جرخ  : » دومرف ع )  ) یلع ماما  .تسا  یترایز  ياهرفس  رد  فارسا 

فرـصم ار  نآ  زا  يرادقم  یلو  دنراد ، یمرب  دوخ  اب  ییاذغ  داوم  اذغ و  هار  نایم  رفـس و  لوط  يارب  ناشزاین ، زا  شیب  نارئاز  یخرب 
ُّهنِإ ال اُوفِرُْست  اُوبَرْـشا َو ال  اُولُک َو  : » تسا هدمآ  حیرـص  روط  هب  نآرق  هیآ  رد  هک  یلاح  رد  دنزیر ، یم  رود  ار  هدنام  یقاب  دننک و  یم 

(31 فارعا : «. ) دراد یمن  تسود  ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ  انامه  دینکن ، فارسا  یلو  دیماشایب  دیروخب و  َنیفِرْسُْملا ؛ ّبُِحی 

هنهکو  ) ندیشوپ بوخ  سابل  زور  ره  بآ ،) ای  اذغ   ) فرظ هدنام  یقاب  نتخیر  رود  فارسا ، نازیم  نیرتمک  : » دومرف ع )  ) قداص ماما 
(2) «. تسامرخ هتسه  نتخادنا  رود  و  نآ ) ندرک 

زا تسا ، رتشیب  مه  رفـس  هنیزه  زا  هاگ  دنزادرپ و  یم  نارئاز  یترایز ، ياهرفـس  یـضعب  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  ینیگنـس  ياه  هنیزه 
.دزیخ یمرب  دارفا  رخافت  زا  تاقوا  رتشیب  هک  تسا  فارسا  راکشآ  ياه  هنومن 

ص 108. ج 41 ، راونالاراحب ، - 1

ص 108. ج 41 ، راونالاراحب ، - 2
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نازاس همانرب  اب  مجنپ : لصف 

هراشا

نازاس همانرب  اب  مجنپ : لصف 

یهد تهج  رد  امیـسوادص  هژیو  هب  یهورگ  ياه  هناسر  شقن  هدـش و  مدرم  یگدـنز  زا  یـشخب  یمومع  ياه  هناسر  هب  زاـین  هزورما 
یمومع راکفا  رب  يراذـگریثأت  رد  مهم  رازبا  زا  اه  هناسر  .تسا  ریذـپان  راکنا  یـشقن  يزاس ، گنهرف  مدرم و  ياه  هشیدـنا  راـکفا و 

ندروآرد وناز  هب  رازبا  نیرت  مهم  زا  یکی  يریوصت ، یتوص و  ياه  هناسر  هژیو  هب  اه ، هناسر  زا  هدافتـسا  اب  یتاغیلبت  مجاـهت  .دنتـسه 
.تساه تلم  اه و  تموکح 

یتلاسر نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  دراد و  مهم  یهاگیاج  یمالـسا  ماظن  رد  امیـسوادص  شقن  هناسر ، نیا  يراذگریثأت  هب  هجوت  اب 
، دراد دـنویپ  ع )  ) تیب لـها  بتکم  اـب  دوـش و  یم  هئارا  یبهذـم  ياوـتحم  اـب  هک  ییاـه  هماـنرب  ناـیم ، نیارد  .دـنراد  هدـهعرب  ریطخ 

يوس زا  تسا و  هدرک  خوسر  هعماج  حوطس  مامت  رد  (ع ) تیب لها  هب  نتشاد  طابترا  داقتعا و  ییوس  زا  .دبلط  یم  يرتشیب  تیساسح 
، هعیش بتکم  هیلع  عیسو  ياه  ینکارپ  ههبـش  یپ  رد  زین  تیب و  لها  بتکم  دض  رب  نانمـشد  تاغیلبت  هدرتسگ  مجح  هب  هجوت  اب  رگید 

.تسه فیرظ  ساسح و  رایسب  يزاس  همانرب  رد  یلم  هناسر  شقن 

ییاه همانرب  هژیو  هب  یبهذم  ياه  همانرب  هیهت  رد  تسا ، وضع  نآ  رد  هعماج  درف  درف  هک  یمومع  هاگـشناد  کی  ناونع  هب  یلم  هناسر 
دیاب دوش ، یم  طوبرم  سدقم  نکاما  هب  دراد و  طابترا  تیب  لها  اب  میقتسم  روط  هب  ترایز  دننام  هک 
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.دهد جاور  هعماج  رد  ار  ترایز  تسرد  گنهرف  دیدج ، ياه  ههبش  در  نمض  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب 

اه هیصوت  هناسر و  درکلمع  دقن  . 1

اه هیصوت  هناسر و  درکلمع  دقن  . 1

یم شخپ  هیهت و  همئا  تداهـش  دالیم و  ياه  تبـسانم  رد  هژیو  هب  ترایز  هب  طوبرم  يدـیفم  رایـسب  ياه  هماـنرب  یلم  هناـسر  هچرگا 
یخرب هاگ  دنرادنپ ، یم  كرـش  ار  هفّرـشم  دهاشم  ترایز  هک  ییاه  هقرف  ینکارپ  ههبـش  ترایز و  عوضوم  تیـساسح  لیلد  هب  دـنک ،

باب رد  ییارگ  هفارخ  زا  ییاه  هناشن  ییامنیس  ياه  ملیف  واه  لایرـس  یـضعب  رد  نینچمه ، .دننز  یم  نماد  اه  ههبـش  نیا  هب  اه  همانرب 
ههبـش هب  نداد  هناهب  يدراوم  رد  ای  اه ، هناخاقـس  ای  یترایز  ياه  ناکم  یخرب  رد  عمـش  ندرک  نشور  دننام  دوش ، یم  هدـید  ترایز 

رما نیا  نافلاخم  ناروابان و  يوررب  بولطمان  يرثا  هک  دالوف  هرجنپ  هب  نآ  نتـسب  ضیرم و  دارفا  ندرگ  هب  نتـسب  بانط  ریظن  ناـنکفا 
.دراد

.درک دهاوخ  یتسرد  تشادرب  اهراتفر  هنوگ  نآ  زا  هعماج  تسا ، فرژ  عیرس و  یلم  هناسر  ياه  همانرب  يراذگریثأت  هکاجنآزا 

رد روضح  فدـه  نوچ  هدـش و  هتخادرپ  یترایز  نکاما  هب  فّرـشت  بادآ  هب  رتمک  تسا ، دایز  یتراـیز  ياـه  هماـنرب  مجح  هکنیا  اـب 
یتفرعم دـعب  هب  دراد و  هجوت  رتشیب  ترایز  يرهاظ  ياه  هبنج  هب  اه  همانرب  تسا ، يونعم  طابترا  ندـش  رت  قیمع  یترایز  ياه  ناـکم 

ای تداهـش   ) زین اه  تبـسانم  زا  یـضعب  هب  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هتخادرپ  مک  رایـسب  یترایز  ياه  ناکم  هب  فّرـشت  راثآ  تراـیز و 
زا دـنام و  یم  دودـحم  همئا  رگید  اب  مدرم  ییانـشآ  سپ  .دوش  یم  هتخاس  يرتشیب  ياه  هماـنرب  هجوت و  رتشیب  همئا ) زا  یـضعب  دـالیم 

.دوش یم  هیهت  همانرب  رتمک  ناشیا  ترایز  تلیضف  یگدنز و  فلتخم  ياه  هبنج 
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دورو تسرد  بادآ  هک  دوش  هیهت  ییاه  همانرب  زکرمتم و  ترایز  تسرد  گنهرف  داجیا  روحم  رب  يزاس  همانرب  يزیر و  همانرب  دـیاب 
ياه تداهـش  اه و  تدالو   ) یترایز ياه  تبـسانم  رد  .دـنک  يروآدای  مدرم  هب  ار  ...و  ترایز  ياه  بیـسآ  یترایز ، ياه  ناـکم  هب 
هنیمز رد  دـیآ و  لمع  هب  توعد  هربخ  دـنم و  ناوت  ناسانـشراک  زا  مرکا )... ، لوسر  ثعبم  جـح ، مایا  ناـگداز ، ماـما  یـضعب  همئا و 

مایا يارب  .دوشب  شالت  رتشیب  تسرد ، ترایز  یترایز و  ياه  ناکم  هب  فّرـشت  تیمها  تیب و  لها  هاـگیاج  هب  تفرعم  يزاـس  فرژ 
دیفم هاتوک و  ياه  همانرب  تسه ، لیطعتریغ  ياهزور  رد  اه  تبـسانم  رگا  دوشب ؛ يزاس  همانرب  ناـسکی  ع )  ) همئا تدـالو  تداـهش و 

.دوش شخپ  اه  همانرب  يال  هبال  رد  هیهت و  تبسانم  نآ  هرابرد 

دروخرب هویـش  و  تسا ) هدـمآ  نآ  قیداصم  هدـش و  هتخادرپ  نادـب  ترایز  یـسانش  بیـسآ  رد  هک   ) اه هفارخ  هب  طوبرم  ییاه  همانرب 
.دوش شخپ  یترایز  ياه  تبسانم  رد  هژیو  هب  هیهت و  تافارخ  اب  ناگرزب 

يا همانرب  ياه  داهنشیپ  . 2

هراشا

يا همانرب  ياه  داهنشیپ  . 2

اه لصف  ریز 

ترایز ثیداحا  شخپ  فلا )

یترایز ياه  ناکم  رد  روضح  ماگنه  املع  ترایز  شخپ  ب )

ترایز هرابرد  املع  هریس  زا  ییاه  همانرب  هژیو  هیهت  ج )

یصصخت ياه  درگزیم  شخپ  د )

ترایز ياه  هولج  شخپ  ه )_

املع اب  وگو  تفگ  و )

هژیو شرازگ  ز )

ترایز ثیداحا  شخپ  فلا )

هراشا
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ترایز ثیداحا  شخپ  فلا )

ترایز بادآ  ترایز ، تیمها  هب  طوبرم  ثیداحا  .تسا  یتفرعم  يونعم و  ياه  هزومآ  زا  میظع  يا  هنیجنگ  ع )  ) راهطا همئا  ثیداحا 
رد نوگانوگ و  ياه  همانرب  رد  ناوت  یم  ار  یترایز  ثیداحا  .دراد  تسرد  ترایز  زا  مدرم  ییانـشآ  رد  ییالاو  ریثأت  ترایز  راـثآ  و 

.درک نایب  سیونریز  بلاق 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تسا : بسانم  ثیداحا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تلحر  اـی  تدـالو  ماـیا  رد 
: دومرف
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ص:80

.ینَُغْلبَی (1) ّهناف  َمالَّسلا  ََّیِلا  اُوثَْعباَف  اُوعیطَتْسَت  َْمل  ْناَف  ِیتایَح  یف  ََّیِلا  َرَجاه  ْنَمَک  یتْوَم  َدَعب  يْربَق  َراز  ْنَم 

ناتیارب رگا  تسا و  هدمآ  نم  ندید  ترایز و  هب  متایح  نامز  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دیایب ، نم  ترایز  هب  مگرم  زا  دعب  هک  یـسک 
.دسر یم  نم  هب  ار ) امش   ) مالس هک  دیتسرفب  مالس  نم  رب  سپ  دییایب ) مترایز  هب   ) تسین نکمم 

هب هک  یسک  يارب  تسا  یتلیضف  هچ  ؛(2)  ِهیِشرَع َقْوَف  َهللا  َراز  ْنَمَک  َلاق  هللا  َلوسر  َراز  ْنَِمل  ام  : » دیسرپ ع )  ) قداص ماما  زا  ماحش  دیز 
«. دشاب هدرک  تاقالم  شرع  رد  ار  لجوزع  يادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دومرف : « ؟ دورب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز 

(ع) یلع نانمؤمریما ، ترایز 

(ع) یلع نانمؤمریما ، ترایز 

.دوش سیونریز  ثیداحا  هنوگ  نیا  تسا  بسانم  ع ،)  ) یلع ماما  یترایز  مایا  ای  تداهش  ای  تدالو  مایا  رد 

: دومرف ع )  ) قداص ماما 

دـنهد و یم  وا  هب  هرمع  جـح و  کی  شاداپ  دراد ، یمرب  هک  یمدـق  ره  يارب  دورب ، ع )  ) یلع نانمؤمریما ، ترایز  هب  هدایپ  هک  یـسک 
(3) .دنهد یم  وا  هب  هرمع  ود  جح و  ود  شاداپ  دراد ، یمرب  هک  یمدق  نیا  رب  ددرگرب ، دوخ ) هناخ  هب   ) هدایپ رگا 

(: ع  ) قداص ماما 

ّربکت و شا  هزیگنا  دشاب و  هتشاد  تفرعم  ناشیا  هاگیاج  قح و  هب  هک  یلاح  رد  دورب  (ع ) یلع نانمؤمریما ، دقرم  ترایز  هب  هک  یـسک 
یم وفع  ار  شا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  یلاـعت  يادـخ  دوش و  یم  هتـشون  وا  يارب  دیهـش  رازهدـص  شاداـپ  دـشابن ، ییاـمندوخ ) )

(4) .دنک

ص 3. ج 6 ، چ4 ، ، 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  - 1

ص 4. ج 6 ، چ4 ، ، 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  - 2
ص 380. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 21 ، ج 6 ، چ4 ، ، 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  - 3

ص 376. ج 14 ، نامه ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
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ص:81

نابرق دیع  رطف و  دیع  هفرع ، زور  نابعش ، همین  اروشاع ، ع ،)  ) نیسح ماما  اب  طبترم  مایا 

نابرق دیع  رطف و  دیع  هفرع ، زور  نابعش ، همین  اروشاع ، ع ،)  ) نیسح ماما  اب  طبترم  مایا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هرمع رازه  جح و  رازه  شاداپ  یلاعت  يادخ  دشاب ، هتشاد  تفرعم  شهاگیاج  قح و  هب  هک  یلاحرد  دنک  ترایز  ار  نیسح  هک  یسک 
نآ دننام  دـنک ، ترایز  ارم  هک  یـسک  هدرک و  ترایز  ارم  دـنک ، ترایز  ار  نیـسح  هک  یـسک  شاب ! هاگآ  .دـیامرف  یم  ررقم  شیارب 

! شاـب هاـگآ  .دزاـسن  راـتفرگ  منهج  شتآ  هب  ار  وا  هک  دریگ  یم  هدـهع  رب  یلاـعت  يادـخ  دـشاب و  هدرک  تاـقالم  ار  ادـخ  هک  تـسا 
(1) .داد رارق  شنادنزرف  رد  ار  تماما  شتبرت و  رد  ار  افش  شدبنگ و  ریز  رد  ار  اعد  تباجتسا 

دیایب و شربق  ترایز  هب  هک  یسک  : » دومرف تسیچ ؟ ع )  ) نیـسح ربق  رئاز  شاداپ  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ماحـش  دیز 
، دـناوخب زامن  تعکر  راهچ  رگا  دوش و  یم  هتـشون  شیارب  لوبقم  جـح  کی  شاداـپ  دـناوخب ، تراـیز )  ) زاـمن تعکر  ود  اـجنآ  رد 

نیا زین  تسا  بجاو  شا  يوریپ  تعاطا و  هک  یماما  ره  شاداپ  اـیآ  موش ! تیادـف  متفگ : .دوش » یم  هداد  وا  هب  هرمع  جـح و  شاداـپ 
(2) .دراد ار  شاداپ  نیمه  تسا ، بجاو  شتعاطا  هک  یماما  ره  ترایز  دومرف : تسا ؟ هنوگ 

زا .دـشخب  یم  ار  شا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  دورب ، ع )  ) نیـسح ربق  ترایز  هب  ار  بش  هس  هک  یـسک  ع :)  ) قداـص ماـما 
(3) «. نابعش همین  بش  نابرق و  دیع  بش  رطف و  دیع  بش  : » دومرف اه ؟ بش  مادک  دندیسرپ  ترضح 

: دومرف ع )  ) قداص ماما 

شاداپ لاعتم  دـنوادخ  دراد ، تفرعم  شهاگیاج  قح و  هب  هک  یلاـح  رد  دورب  ع )  ) نیـسح ماـما  ربق  تراـیز  هب  هفرع  زور  هک  یـسک 
شاداپ هرمع و  رازه  جح و  رازه 

ص 452. ج 14 ، نامه ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 330. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 79 ؛ ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 2

ص 49. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 3
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ص:82

دهاوخ ار  وا  ًامتح  لاعتم  يادخ  دورب ، شترایز  هب  بجر  لوا  زور  هک  یـسک  دـهد و  یم  وا  هب  ربمایپ  هارمه  گنج  رازه  اب  یهارمه 
(1) .دیشخب

ناماما رگید  و  ع )  ) نسح ماما  ترایز 

ناماما رگید  و  ع )  ) نسح ماما  ترایز 

لزلزتم اه  مدق  هک  يزور  رد  دش ؛ دهاوخ  ظفح  طارص  لپ  رب  شیاه  مدق  دنک ، ترایز  شربق  رانک  رد  ار  (ع ،) نسح ماما  هک  یـسک 
(2) .تسا

ترایز يارب  هک  یتلیضف  نامه  : » دومرف تسه ؟ همئا )  ) امـش زا  یکی  ترایز  رد  یتلیـضف  هچ  دیـسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  ماحـش  دیز 
(3) «. تسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار (ع ) یلع نانمؤمریما ، ربمایپ و  دقرم  هک  تسا  یـسک  لثم  دنک ، ترایز  دادغب  رد  ار  مردـپ  دـقرم  هک  یـسک  : » دومرف ع )  ) اضر ماما 
دقرم ترایز  لثم  مردپ ، ربق  ترایز  تلیضف )  : ») دومرف نینچمه   (4)« .تسا لضفا  (ع ) یلع ربمایپ و  ترایز  اما  دشاب ، هدرک  ترایز 

(5) «. تسا ع )  ) نیسح

ربق ترایز  : » تشون خـساپ  رد  ماما  دـش ؟ هدیـسرپ  (ع ،) داوج ماما  مظاک و  ماما  نیـسح ، ماما  ربق  ترایز  هراـبرد  ع )  ) يداـه ماـما  زا 
دهاوخ رت  میظع  تشاداپ  رت و  عماج  تترایز  هک  نک  همیمـض  نآ  هب  ار  ماما  ود  نیا  ترایز  دعب  رادب و  مّدـقم  ار  نیـسحلا  هللادـبعابا 

«. دوب

ع)  ) اضر ماما  ترایز 

ع)  ) اضر ماما  ترایز 

: دومرف ع )  ) مظاک ماما 

: دومرف جح ؟ داتفه  شاداپ  متفگ : .دشاب  یم  لوبقم  جح  داتفه  شاداپ  دـنوادخ  دزن  وا  يارب  دـنک ، ترایز  ار  مدـنزرف  ربق  هک  یـسک 
هچ و  هلب ، دومرف : جح ؟ رازه  داتفه  متفگ : .جح  رازه  داتفه  هکلب  هلب و  دومرف : جح ؟ دصتفه  متفگ : .جـح  دـصتفه  شاداپ  هکلب  هلب ،

یسک .دوشن  لوبق  دهد ) یم  ماجنا  یجاح  هک   ) جح اسب 

ص 49. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
ص 141. ج 97 ، راونالاراحب ، - 2

 . ص 81 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 3
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ص 583. ج 4 ، یفاکلا ، - 4
ص 547. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5
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ص:83

هدرک ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  لثم  دنک ، يراد  هدنز  بش  شدقرم  رانک  رد  بش  دنک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک 
(1)  . ...تسا

: دومرف یثیدح  رد  (ع ) اضر ماما 

رازه لوبق و  جح  رازه  شاداپ  لاعتم  يادخ  دـشاب و  هدرک  ترایز  ار  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  لثم  دـنک ، ترایز  ارم  هک  یـسک 
(2) .دوب میهاوخ  وا  ناعیفش  تمایق  زور  رد  مناردپ  نم و  دسیون و  یم  شلمع ) هدنورپ  رد   ) لوبقم هرمع 

؟) (ع نیـسح ماما  ترایز  ای  تسا  لضفا  (ع ) اضر ترـضح  ترایز  موش  تیادـف  مدیـسرپ : داوج  ماما  زا  دـیوگ : یم  راـیزهم  نب  یلع 
هورگ اـهنت  ار  مردـپ  یلو  دـننک ، یم  تراـیز  مدرم  زا  یهورگ  ره  ار  هللادـبعابا  ترـضح  اریز  تسا ؛ لـضفا  مردـپ  تراـیز  : » دوـمرف

(3) «. دننک یم  ترایز  یماما ) هدزاود   ) صاخ نایعیش 

یترایز ياه  ناکم  رد  روضح  ماگنه  املع  ترایز  شخپ  ب )

یترایز ياه  ناکم  رد  روضح  ماگنه  املع  ترایز  شخپ  ب )

راتفر و هب  مدرم  دنتسه و  مدرم  ینید  ياهوگلا  ناشیا  دنروآ و  یم  اج  هب  بادآ  تیاعر  اب  ار  ترایز  یبهذم  ياه  تیـصخش  املع و 
هب دورو  هویـش  زا  يریواصت  شخپ  .دـننا  یم د  دوخ  يدابع  ینید و  ياـهراتفر  يارب  یکـالم  ار  نآ  دـننک و  یم  هجوت  اـهنآ  كولس 

جیورت رد  تساه ، يراجنهان  اه و  بیـسآ  زا  هک  ییاهراتفر  زا  زیهرپ  همان و  ترایز  ندـناوخ  حیرـض و  رانک  رد  بدا  راـهظا  مرح و 
.تسا راذگرثا  رایسب  حیحص  ترایز  یترایز و  ياه  ناکم  رد  روضح  ترایز و  گنهرف 

ترایز هرابرد  املع  هریس  زا  ییاه  همانرب  هژیو  هیهت  ج )

ترایز هرابرد  املع  هریس  زا  ییاه  همانرب  هژیو  هیهت  ج )

ناشیا هاگدـید  راتفگ و  زین  دوش و  شخپ  هیهت و  دـنا ، هتفر  ایند  زا  هک  یبهذـم  ياه  تیـصخش  ای  اـملع  هریـس  هراـبرد  ییاـه  هماـنرب 
ترایز هاگیاجو  ترایز  هرابرد 

.529 صص 527 _  تارایزلا ، لماک  ص 84 ؛ ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 585 ؛ ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 585. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2

ص 525. تارایزلا ، لماک  - 3
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.دراد یناوارف  رثا  ترایز  تسرد  گنهرف  جیورت  رد  هک  دوش ، شخپ  هیهت و  تفرعم  اب 

یصصخت ياه  درگزیم  شخپ  د )

یصصخت ياه  درگزیم  شخپ  د )

رد صـصختم  دارفا  زا  دـیاب  نآ ، یـسانش  بیـسآ  ترایز و  راثآ  نیرت  مهم  نییبت  يارب  دراد و  یفلتخم  ياهروحم  اه و  هبنج  ترایز 
دوخ ياـه  صـصخت  رد  دارفا  نیا  زا  کـی  ره  درک و  توعد  یتـیبرت  مولع  یـسانش و  ناور  یـسانش ، هعماـج  یبهذـم ، ياـه  هزوـح 

.دننک نییبت  قیقد  روط  هب  ار  ترایز  یقالخا  یناور و  یتیبرت ، یعامتجا ، يدرف ، راثآ  مهم  ياهروحم 

ترایز ياه  هولج  شخپ  ه )_

ترایز ياه  هولج  شخپ  ه )_

: دـننام ییاه  هولج  ندیـشک  ریوصت  هب  .دراد  يریوصت  يرنه و  ياـبیز  ياـه  هولج  یمدرم  یمومع و  ياـه  تراـیز  دراوم  یخرب  رد 
دوخ فارطا  زا  غراف  هک  نارئاز  زا  یـضعب  هجوت  هاگن و  اهنآ ، هناقـشاع  ياهزامن  یترایز ، ياه  ناـکم  رد  نارئاز  هنینأـمط  عوضخ و 

تکرح و تعامج ، زامن  يرازگرب  لحم  يوس  هب  نارئاز  تکرح  یترایز ، ياه  ناکم  تعامج  زامن  رد  نارئاز  هوبنا  روضح  دنتسه ،
نایوجـشناد و اـی  نازومآ  شناد  ناـناوجون ، ناـکدوک ، نوچمه  دـنیآ  یم  مرح  هب  یهورگ  تروـص  هب  هک  ینارئاز  يرهاـظ  تلاـح 

.دراد ترایز  گنهرف  شرتسگ  رد  يا  هژیو  رثا  ناشیا ، هژیو  ینورد  ياه  تلاح  زا  يرادرب  ریوصت 

راتفر زیمآ  تبحم  ریوصت  شخپ  تسا ، همان  ترایز  ندناوخ  لوغشم  هتفرگ و  لغب  ار  دوخ  لاسدرخ  دنزرف  هک  يردام  ریوصت  شخپ 
تدالو مایا  رد  هژیو  هب  ناکدوک  هب  تالکـش  دـننام  ییاه  هیدـه  نداد  ناکدوک و  هب  هجوت  نارئاز و  اب  یترایز  ياه  ناکم  ناـمداخ 

ياه هولج  هلمج  زا  یترایز ، ياه  ناکم  رد  فلتخم  موسر  گنهرف و  اب  هک  ینارئاز  هوبنا  روضح  شخپ  یبهذـم ، ياهدـیع  ناماما و 
.تسا يریوصت  يابیز 
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کمک يریوصت  هتـسبرادم  ياه  متـسیس  ياراد  ياه  ناکم  ریوصت  توص و  دحاو  زا  ییاهریوصت  نینچ  هیهت  يارب  ناوت  یم  رکذـت :
ياهریوصت تفرگ و  کمک  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  یتراـیز  نکاـما  فلتخم  ياـهاضف  زا  يرادربریوصت  تاـعاس  ماـمت  رد  هک  تفرگ 

.درک هیهت  ار  هژیو 

املع اب  وگو  تفگ  و )

املع اب  وگو  تفگ  و )

ترایز يارب  هک  یتیمها  داقتعا و  دـنراد ، ع )  ) تیب لها  هاـگیاج  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  ییانـشآ و  هب  هجوت  اـب  ناـگرزب  نیا  ناـنخس 
ترایز زا  یتارطاخ  هدهاشم و  ار  هتشذگ  ياملع  ترایز  تسا و  هدش  ناشیا  هب  اه  ترایز  لالخ  رد  هک  ییاه  تیانع  دوج و  دنلئاق ،

.تشاذگ دهاوخ  ناگدنونش  ناگدننیب و  يور  یبولطم  رثا  دنا ، هدرک  نایب  ناگرزب 

هژیو شرازگ  ز )

هژیو شرازگ  ز )

یناسک رب  يراذگریثأت  يارب  .تسا  یمالـسا  تانوئـش  هب  ناوناب  هژیو  هب  نارئاز  زا  یـضعب  یهجوت  یب  ترایز ، ياه  بیـسآ  زا  یکی 
ینارئاز باجحاب و  ياه  مناخ  اب  نآ  رد  هک  دوش  هیهت  يا  هژیو  شرازگ  دنتسه ، هجوت  مک  یمالـسا  شـشوپ  هژیو  هب  تانوئـش  هب  هک 

یناکدوک لثم  ییاه  هژوس  نتفای  .دوش  وگو  تفگ  دننک ، یم  تیاعر  ار  یمالسا  ياهروتـسد  تانوئـش و  یترایز  ياه  ناکم  رد  هک 
هب ششوپ  هنوگ  نیا  اب  لیلد  هچ  هب  هکنیا  زا  ندیـسرپ  دنا و  هدمآ  یترایز  ياه  ناکم  هب  ناشناردام  هارمه  هب  یمالـسا  شـشوپ  اب  هک 

؟ دراد یتیمها  اهدمآ و  یپ  هچ  یمالسا  ششوپ  تانوئش  تیاعر  ای  دیا ؟ هدمآ  اجنیا 

؟ تسیچ ناش  هزیگنا  دننک و  یم  تیاعر  لماک  روط  هب  ار  باجح  اه  ناکم  نیا  رد  مدرم  زا  هتسد  مادک 

یمدرم ياه  شسرپ  . 3

یمدرم ياه  شسرپ  . 3

؟ دیور یم  همئا  ترایز  هب  ارچ  . 1
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؟ دیراد هدنوش  ترایز  هاگیاج  هب  یهاگن  هچ  . 2

؟ دیناد یم  بان  ترایز  ار  یترایز  هچ  . 3

؟ دیراد یساسحا  هچ  مرح  هب  دورو  ماگنه  . 4

؟ دیراد ییانشآ  ترایز  بادآ  هب  هزادنا  هچ  . 5

؟ دینک یم  تیاعر  ار  یبادآ  هچ  ترایز  ماگنه  . 6

؟ دیناسرب حیرض  هب  ار  دوخ  دینک  یم  شالت  ارچ  . 7

؟ دیناد یم  دوخ  یگدنز  همانرب  زا  یشخب  ار  یترایز  نکاما  هب  فّرشت  ترایز و  ایآ  . 8

؟ دینک یم  انشآ  ترایز  ترورض  گنهرف و  اب  ار  ناتنادنزرف  هنوگچ  . 9

؟ دیتسه هدنوش  ترایز  رضحم  رد  دینک  یم  ساسحا  مرح  رد  روضح  ماگنه  . 10

؟ دیور یم  ترایز  هب  رابدنچ  لاس  لوط  رد  . 11

؟ دراد دوجو  ماما  گرم  تایح و  نیب  یتوافت  ایآ  . 12

؟ دینک یم  تبقارم  رتشیب  مرح  لخاد  رد  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  مرح  نوریب  لخاد و  رد  امش  راتفر  توافت  . 13

؟ دوش تیاعر  نام  یگدنز  هعومجم  رد  راتفر  نیا  هک  مینک  راک  هچ  . 14

؟ دینک یم  حرطم  ار  ییاه  هتساوخ  هچ  یترایز  نکاما  رد  روضح  ماگنه  . 15

هتـشادن دوخ  فارطا  هب  یهجوت  چـیه  دـشاب و  هدـنوش  ترایز  هب  ناتزکرمت  مامت  مرح ، رد  روضح  ماگنه  تسا  هداتفا  قافتا  ایآ  . 16
؟ دیشاب

؟ تسا ردقچ  مرح  رد  امش  فقوت  تدم  . 17

؟ دهد یم  تسد  امش  هب  یساسحا  هچ  دینک ؟ یم  مه  لددرد  مرح  رد  روضح  ماگنه  ایآ  . 18
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؟ دراد رگیدکی  اب  یتوافت  هچ  کیدزن  رود و  هار  زا  ترایز  . 19

؟ دیناد یم  دب  مرح  رد  ار  ییاهراک  هچ  ماجنا  . 20

دنلب ندیـشک ، راگیـس  يرگ ، يدـکت  ( ؟ دـیناد یم  یتراـیز  ياـه  ناـکم  هب  یتـمرح  یب  نآ  فارطا  مرح و  رد  ار  ییاـهراک  هچ  . 21
( ...ندرک تبحص 

؟ ارچ تسا  يا  هتسیاش  راک  دوش ، یم  نارئاز  هجوت  بلس  ببس  هک  حیرض  فارطا  رد  نداتسرف  تاولص  دنلب  ایآ  . 22

؟ دیهد یم  رکذت  اهنآ  هب  ایآ  دیراد ؟ يراتفر  هچ  باجحدب ، دارفا  لثم  دنا  هجوت  مک  یترایز  ياه  ناکم  یکاپ  هب  هک  یناسک  اب  . 23

؟ دراد ناسنا  یگدنز  رد  يریثأت  ترایز  ایآ  . 24

؟ دیا هدرک  ساسحا  ناتدوخ  یگدنز  رد  ار  ترایز  راثآ  ایآ  . 25

؟ تسیچ یترایز  ياه  ناکم  نالوئسم  زا  ناتیاه  هتساوخ  . 26

؟ دیراد تیاضر  یترایز  ياه  ناکم  نامداخ  دروخرب  زا  ایآ  . 27

؟ دیراد یساسحا  هچ  مرح  اب  عادو  ماگنه  . 28

؟ دیراد اه  ناکم  نآ  هب  تبسن  یساسحا  هچ  یترایز ، نکاما  زا  ندوب  رود  ماگنه  . 29

؟ دینک یم  ظفح  هنوگچ  ماما  اب  ار  ناتدوخ  طابترا  یترایز  ياه  ناکم  زا  يرود  ماگنه  . 30

.دییوگب ترایز  هرابرد  هلمج  کی  . 31

یسانشراک ياه  شسرپ  . 4

یسانشراک ياه  شسرپ  . 4

؟ تسیچ ترایز  هفسلف  . 1

؟ دنا هتشاد  یناوارف  دیکأت  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هژیو  هب  ترایز  هرابرد  ع )  ) تیب لها  ارچ  . 2

؟ دراد یمومع  گنهرف  رد  ناسنا و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رب  يریثأت  هچ  ترایز  . 3
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هرمع جح و  کی  لداعم  شمدـق ، ره  نیـسح  ماما  ترایز  لاثم  يارب  ( ؟ تسیچ اه  ترایز  یخرب  يارب  رایـسب  ياه  شاداپ  هفـسلف  . 4
( تسا لوبقم 

؟ دنرادن ملاع  نیا  اب  یطابترا  چیه  گرم  زا  سپ  تسا و  ناسکی  مدرم  هیقب  گرم  اب  ع )  ) تیب لها  گرم  ایآ  . 5

؟ تسه ادخ  رکذ  ناگداز و  ماما  و  ع )  ) راهطا همئا  دقرم  ترایز  نیب  یطابترا  هچ  . 6

؟ تسیچ شیاین  اعد و  اب  نآ  طابترا  ترایز و  أشنم  . 7

؟ تسیچ ترایز  هدنزاس  راثآ  تیمها و  . 8

؟ دراد دوجو  ترایز  رد  تفرعم  بسک  يارب  ییاهراکهار  هچ  . 9

؟ دراد مه  اب  یتوافت  هچ  تسیچ و  روثأمریغ  روثأم و  ترایز  . 10

؟ دراد ییاه  یگژیو  اه و  يرترب  هچ  دوش ، یم  ماجنا  ماما  رضحم  رد  روضح  اب  کیدزن و  زا  هک  یترایز  . 11

؟ تسا هنوگچ  یبلق  ياه  یگدامآ  رد  ترایز  بادآ  يراذگریثأت  . 12

؟ درک فرطرب  ار  یحور  ياه  یتحاران  اه و  یگدرسفا  ناوت  یم  ترایز  اب  ایآ  . 13

؟ تسا هدنوش  ترایز  ماما و  هجوت  لومشم  رتشیب  رئاز  مادک  . 14

؟ تسیچ ترایز  یمومع  طیارش  بادآ و  . 15

؟ تسا هدش  هجوت  ترایز  هب  زین  بهاذم  نایدا و  رگید  رد  ایآ  . 16

؟ تسیچ ع )  ) اضر اما م  و  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  رد  هژیو  راثآ  رتشیب و  دیکأت  ّتلع  . 17

؟ تسیچ ناسنا  یناور  تمالس  ترایز و  هطبار  . 18
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؟ دنوش یم  تعافش  لومشم  نارئاز  همه  ایآ  دراد و  دوجو  تعافش  ترایز و  نایم  يا  هطبار  هچ  . 19

؟ تسناد (ع) نیموصعم همئا  تامحز  زا  ینادردق  یعون  نایم  ار  ترایز  ناوت  یم  ایآ  . 20

؟ دوش ماجنا  بادآ  تیاعر  اب  دیاب  ترایز  ارچ  . 21

؟ تسیچ ترایز  بتارم  . 22

؟ مینکب دیاب  هچ  میشاب ، هتشاد  بلق  روضح  ترایز  رد  هکنیا  يارب  . 23

؟ تسا هنوگچ  یّنس  هعیش و  یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد  ترایز  هاگیاج  . 24

؟ تسا هنوگچ  ّتنس  لها  ناملاع  هاگدید  زا  ترایز  . 25

؟ تسیچ ترایز  یتیبرت  راثآ  . 26

؟ تسیچ ترایز  یعامتجا  راثآ  . 27

؟ تسیچ ترایز  يدرف  راثآ  . 28

؟ دنک یم  دیدهت  ار  ترایز  يراذگریثأت  شقن و  ییاه  بیسآ  هچ  . 29

؟ دراد دوجو  اه  بیسآ  عفر  يارب  ییاهراکهار  هچ  . 30

؟ تسا مادک  دننک ، یم  حرطم  ترایز  هرابرد  تیباهو  هقرف  هک  ییاه  ههبش  نیرت  مهم  . 31

؟ تسیچ اه  ههبش  نیا  أشنم  . 32
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همان باتک 

اه باتک 

نآرق * 

هغالبلا جهن  * 

.1377 مود ، پاچ  يدازآ ، عولط  نارهت ، ینارهت ، ینهذ  داوجدمحم  همجرت : تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  .1

.ق _ . 1312 ه هینمیملا ، هعبطم  هرهاق ، هقرحملا ، قعاوصلا  یکم ، نب  دمحا  .2

.ق _.. 1404 ه یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، هغللا ، سییاقم  سراف ، نب  دمحا  .3

.ق _ . 1417 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دادغب ، خیرات  يدادغبلا ، بیطخلا  یلع  نبدمحا  .4

.1384 مود ، پاچ  نیدلا ، باهش  مق ، ترایز ، هشوت  هر  دومحم ، يربکا ، .5

.ات یب  (ع ،) قداصلا هسسؤم  نارهت ، انتّنس ، انتریس و  نیسحلادبع ، ینیما ، .6

.1370 لوا ، پاچ  ناریا ، تاراشتنا  نارهت ، دجنملا ، دمحا ، یگیر ، ردنب  .7

.1366 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  دمحم ، نب  نمحرلا  دبع  یمیمت ، .8

.1372 لوا ، پاچ  رعشم ، نارهت ، ادخ ، ایلوا  تشادگرزب  بوقعی ، يرفعج ، .9

.1383 لوا ، پاچ  ءارسا ، رشن  مق ، نابرقم ، يانف  بدا  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  .10

.1382 لوا ، پاچ  ءارسا ، رشن  مق ، نآ ، نییآ  ترایز و  هفسلف  یضترم ، يداوج ، .11
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.1381 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  مق ، هینامث ، تانج  نیظعاولا ،) رخف   ) رقاب دمحم  یلاخلخ ، ینیسح  .12

.1364 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، ترایز ، دمحم ، دیس  ینیسح ، .13

.1384 نارهت ، ترایز ، یسانش  ناور  يدهم ، یلیلخ ، .14

.1373 لوا ، پاچ  یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، رون ، غیتس  رب  یلع ، یعیفر ، .15

.ق _ . 1404 ه مراهچ ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ءافولا ، ءافو  دمحا ، نب  یلع  يدوهمس ، .16

.ق _ . 1363 ه مود ، پاچ  یضرلا ، تاروشنم  مق ، فارشالا ، بحب  فاحتالا  هللادبع ، خیش  یعفاش ، .17

.1378 لوا ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ماما ، هفیحص  .18

.ات یب  هیمالسا ، هیملع  نارهت ، یناهفصا ، یقتدمحم  همجرت : (ع ،) اضرلا رابخا  نویع  دمحم ، نب  دمحم  رفعج  یبا  قودص ، .19

.ات یب  نامزلا ، بحاص  ماما  هبتکم  نیمظاک ، یتابارخ ، یلع  دیس  همجرت : هوخالا ، هقداصم  .____________، 20

.ق _ . 1410 ه هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ._____________، 21

.ق _ . 1404 ه یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، تاجردلا ، رئاصب  نسح ، نب  دمحم  رافص ، .22

(. نیسردم هعماج  ) یمالسا تاراشتنا  مق ، ینادمه ، يوسومرقاب  دمحم  همجرت : نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، .23

.ق _ . 1412 ه یضر ، فیرش  مق ، قالخالا ، مراکم  لضف ، نب  نسح  یسربط ، .24

.1365 مراهچ ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  رفعج  یبا  یسوط ، .25

.1381 لوا ، پاچ  هفیقس ، نارهت ، ترایز ، رارسا  بادآ و  رد  رادید  هشوت  هر  يدهم ، بیط ، .26
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.مود پاچ  ءاوضالاراد ، توریب ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  گرزباقآ ، ینارهط ، .27

.ق _ . 1409 ه تیبلا ، لآ  مق ، يدلج ، هعومجم 30  هعیشلا ، لئاسو  رح ، نب  نسح  خیش  یلماع ، .28

.ق _ . 1415 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  رجح ، یبا  ینالقسع ، .29

.ق _ . 1405ه لوا ، پاچ  هرجهلاراد ، مق ، رینملا ، حابصم  یلع ، نب  دمحم  یمویف ، .30

.1382 لوا ، پاچ  رعشم ، رشن  نارهت ، جح ، رفس  بادآ  یلع ، دیس  رکسع ، یضاق  .31

.ق _ . 1416 ه مود ، پاچ  هوسا ، مق ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  یمق ، .32

.مق نارشان  ینواعت  تکرش  مق ، نانجلا ، حیتافم  ._____________، 33

.1385 لوا ، پاچ  رثوک ، میمش  مق ، ادهشلا ، دیس  تبرت  اروشاع و  ترایز  ردیح ، يربنق ، .34

.ات یب  يودهم ، ناهفصا ، ءاطغلا ، فشک  رفعج ، خیش  ءاطغلا ، فشاک  .35

.1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .36

ياه شهوژپ  داینب  دهشم ، نیعبات ، هباحص و  ناگرزب  و  (ص ) ربمایپ كاپ  نادناخ  ياه  هاگمارآ  قازرلادبعدیس ، ینیسح ، هنومک  .37
.1371 لوا ، پاچ  سدق ، ناتسآ 

.1379 مود ، پاچ  يراصنا ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسؤم  مق ، ریدغ ، شون  هعرج  يدهم ، یفطل ، .38

.1379 مود ، پاچ  يراصنا ،)  ) تاراشتنا یگنهرف  هسسؤم  مق ، ریدغ ، شون  هعرج  ینیما ، همالع  .____________، 39

.ق _ . 1425 ه لوا ، پاچ  دامتعا ، مق ، نیموصعملا ، تارایز  هعوسوم  يداهلا ، مامالا  هسسؤم  .40

.1378 مود ، پاچ  يراصنا ، مق ، دیحوت ، رگدایرف  تیب ، لها  یتاقیقحت  هسسؤم  .41

.ق _.. 1404 ه ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، .42

.1376 لوا ، پاچ  ریدغلا ، ياه  شهوژپ  زکرم  نارهت ، ترایز ، داوج ، یثدحم ، .43

.1371 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  نارهت ، ترایز ، .___________، 44
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.ق _ . 1417 ه مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  مق ، هیمامالا ، هقف  یف  هیعرشلا  سوردلا  لوا ،) دیهش  ، ) یکم نب  دمحم  .45

.1378 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، تبحم ، يایمیک  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .46

.1383 مراهچ ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضردیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  .______________، 47

پاچ يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، مارآ ، دمحا  همجرت : تیاده ، ریسفت  یقت ، دمحم  دیس  یسردم ، .48
.1377 لوا ،

.1373 مود ، پاچ  ریبک ، ریما  نارهت ، ماما ، هدزاود  یگدنز  مشاه ، ینیسحلا ، فورعم  .49

.1380 مراهچ ، تسیب و  پاچ  باتک ، ناتسوب  مق ، درم ، نز و  طباور  ماکحا  دوعسم ، دیس  یموصعم ، .50

.1380 مود ، تسیب و  پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، رصان و  يزاریش ، مراکم  .51

.ق _ . 1398ه هیمالسا ، نارهت ، ناسآ ، ریسفت  داوج ، دمحم  ینیمخ ، یفجن  .52

.ات یب  متفه ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، مالکلارهاوج ، نسحدمحم ، یفجن ، .53

.1379 لوا ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ناجرم ، ؤلؤل و  نیسح ، ازریم  يرون ، .54

.ق _ . 1418 ه تیبلا ، لآ  مق ، يدلج ، هعومجم 18  لئاسولا ، كردتسم  .______________، 55

.1380 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  مق ، رئاز ، تفرعم  ترایز و  بدا  نیسحلادبع ، يروباشین ، .56

اه هیرشن 

.یمالسا تاغیلبت  رتفد  مق ، مالسا ، رادساپ  . 1

.یناحبس رفعج  هللا  تیآ  مالسا ، بتکم  زا  ییاه  سرد  . 2

.يوضر سدق  ناتسا  دهشم ، رئاز ، هلجم  . 3

.يراونا نیدلا  یحم  زایتما ، بحاص  دجسم ، . 4

.يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  هوکشم ، . 5

یبهذم ناکما  هب  فرشت  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


.ترایز جح و  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  جحلا ، تاقیم  . 6
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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